




 

 

สวนท่ี 1 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน 

********************************** 

(๑) ดานกายภาพ 

 1.ท่ีตั้งของหมูบานหรือตําบล 

 เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดยกฐานะจากสภาตําบลโนนสะอาด เปนเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม ๒551  

 เทศบาลตำบลโนนสะอาด เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทเทศบาลตำบลขนาดกลาง 

ตั้งอยูเลขที่ 155 หมูที่ 16 บานโนนทอง ตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู อยูทาง

ทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอศรีบุญเรือง หางจากตัวอําเภอศรบีุญเรือง ประมาณ ๑8 กิโลเมตร  

มีอาณาเขตพื้นที่อยูติดกับทองถิ่นใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง มีพื้นที่ประมาณ 161.065  

ตารางกิโลเมตร เนื้อที่ 100,665 ไร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลยางหลอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ทิศตะวันออกติดตอกับตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ทิศใต  ติดตอกับ ตดิตอกับตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ทิศตะวันตก  ติดตอกับอำเภอผาขาว และอำเภอภูกระดงึ จังหวัดเลย 

 

แผนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 
 

 



 

 

  2. ลักษณะภูมิประเทศ  

  สภาพของพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบดินรวนซุย  มีที่ราบเชิงเขาน้ำไหลผานหลายสาย  พื้นดินไมมี

พืชปกคลุม  จึงทำใหน้ำไหลลงแหลงน้ำอยางรวดเร็วในฤดูฝน  ทำใหลำหวยตามธรรมชาติตื้นเขินเร็ว ปาไมมี

นอย สวนใหญเปนพื้นที่ที ่มีการครอบครอง   เปนเขตปาสงวนและเขตที่ดินบริเวณที่ไดประกาศใหเปนเขต

ปฏิรูปที่ดิน(สปก.)   

  มีแหลงนำ้ที่ใชสำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จำนวน  46  แหง   แหลงน้ำทั้ง 46 แหงเคยเปนแหลง

น้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลไดดำเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหมเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและ

บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

  แมน้ำ/ลำหวย  2 แหง 

  หนองน้ำ/ลำคลอง/บึง 26 แหง 

  สระน้ำ  30 แหง 

  บอบาดาล  17 แหง 

  บอน้ำตื้น  - แหง 

  อางเก็บน้ำ  - แหง 

  ฝาย   9 แหง 

  อ่ืนๆ (ระบุ)  - แหง 

  

  3. ลักษณะภูมิอากาศ 

  ตำบลโนนสะอาดมีภูมิอากาศโดยทั่วไปขึ ้นอยูกับมรสุมที ่พัดผานประจำปจัดอยูในประเภท

ภูมิอากาศแบบรอนชื้นคือจะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝนสลับกับชวงแลง ที่เห็นไดชัดเจน  ตำบลโนนสะอาด มี 3 ฤดู 

คือ    

  1. ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต เดือนตุลาคม – มกราคม  

    อากาศจะหนาวเย็นมาก เพราะมีพ้ืนที่ติดกับเทือกเขาภูดู 

  2. ฤดูฝน            เริ่มต้ังแต เดือนพฤษภาคม – กันยายน  

   ฝนตกไมถูกตองตามฤดูกาล เน่ืองจากตนไมถูกทำลาย 

  3. ฤดูรอน  เริ่มต้ังแต เดือนกุมภาพันธ- เมษายน  

   อากศจะรอนมาก เพราะพื้นที่ตำบลโนนสะอาดมีตนไมที่ไหรมเงา

นอยมาก 
  อุณหภูมิ  

  อุณหภูมิสูงสุด ๔๐ องศาเซลเซียล  

  อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียล  

  อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน มี.ค. - มิ.ย. ๒๒ - ๓๗ องศาเซลเซียล  

  อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน ก.ค. - ต.ค. ๒๔ - ๒๕ องศาเซลเซียล  

 อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน พ.ย. - ก.พ. ๑๘ - ๓๗ องศาเซลเซยีล 

 

 



 

 

 4. ลักษณะของดิน 

 สภาพของพื้นที่สวนใหญของตำบลโนนสะอาด ลักษณะของดินเปนดินรวนซุย ระบายน้ำไดดี

ในชวงฤดูฝน เหมาะแกการเพาะปลูก  แตจะสงผลเสียในฤดูแลง  เพราะสภาพพื้นดินไมกักเก็บน้ำ  ทำให

พ้ืนดินแหงแลง จึงไมเหมาะแกการเพาะปลูกในนอกฤดู 

 

(๒) ดานการเมือง/การปกครอง 

 1. เขตการปกครอง 

 เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีจำนวนหมูบานที่อยูในเขตการปกครอง ทั้งหมด 17 หมูบาน 

  จํานวนหมูบาน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดเตม็หมูบาน มีจํานวน 17 หมูบาน ไดแก 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือหมูบาน และรายชื่อผูใหญบาน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง 
1 บานโนนสะอาด นายสุรพล ชาวคอ ผูใหญบาน 
2 บานหินตลาด นายบุญทอม จันทรวงษา ผูใหญบาน 
3 บานวังโปรง นายวรดลชัย จันทรวงษา ผูใหญบาน 
4 บานโนนคูณ นายแสวง ลาดบัวขาว ผูใหญบาน 
5 บานทุงโพธิ์ นายวันชัย อุตรนคร ผูใหญบาน 
6 บานวังแคน นายนิยม จุนมา ผูใหญบาน 
7 บานโตงโตน นายอุดม ศรีหะ ผูใหญบาน 
8 บานวังโพน นายศักด์ิเกษม ชัยภูเขียว  ผูใหญบาน 
9 บานนาอุดม นายกันยา สีตาแสง ผูใหญบาน 

10 บานหวยบง นายกนกพล พรมชัย ผูใหญบาน 
11 บานคึมน้ำเกลี้ยง นายโสภณ นามมาลา ผูใหญบาน 
12 บานศรีสงา นายแหลมทอง ทานอย กำนัน 
13 บานโนนนาใหม นายภาคิน นนทะศรี ผูใหญบาน 
14 บานโนนหัวนา นายบันพจน พลเขต ผูใหญบาน 
15 บานศรีภูทอง นายฤชุพันธ ศรีภูวงษ ผูใหญบาน 
16 บานโนนทอง นายณรงค พวงจันทร ผูใหญบาน 
17 บานวังคูณ นายณฐัพล มาเหลานาก ผูใหญบาน 

 

 2. การเลือกตั้ง 

 เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดแบงเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลโนนสะอาด ทั้งเขต

เทศบาลตำบลโนนสะอาด เปน ๑ เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสะอาด ออกเปน 2 เขตเลือกตั้ง 

ดังน้ี 

 

 

 



 

 

  เขตเลือกตั้งที่ 1 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ดังตอไปนี้ 

หมูท่ี 1.  บานโนนสะอาด 

หมูท่ี 3.  บานวังโปรง 

หมูท่ี 4.  บานโนนคูณ 

หมูท่ี 5.  บานทุงโพธิ์ 

หมูท่ี 7.  บานโตงโตน 

หมูท่ี 9.  บานนาอุดม 

หมูท่ี 13. บานโนนนาใหม 

หมูท่ี 14. บานโนนหัวนา 

หมูท่ี 16. บานโนนทอง 

 เขตเลือกตั้งที่ 2 เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ดังตอไปนี้ 

หมูท่ี 2.  บานหินตลาด 

หมูท่ี 6.  บานวังแคน 

หมูท่ี 8.  บานวังโพน 

หมูท่ี 10. บานหวยบง 

หมูท่ี 11. บานคึมน้ำเกลี้ยง 

หมูท่ี 12. บานศรีสงา 

หมูท่ี 15. บานศรีภูทอง 

หมูท่ี 17. บานวังคูณ 

 ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาดสวนใหญ รวมกิจกรรมทางการเมืองเปนอยางดี 

รวมถึงการมีสวนรวมในการบริหารกิจการของเทศบาล  การเสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการ

ดำเนินงานตางๆ เชน การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล การรวมกันแกไขปญหา

ตางๆของชุมชน เปนตน 

 จำนวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลการเลือกตั้งลาสุด เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564) ทั้งหมด  

จำนวน 9,665 คน 

 จำนวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ทั้งหมด จำนวน 5,801 คน คิดเปนรอยละ 60.02 

 ขอมูลฝายบริหาร 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลรายช่ือฝายบริหารเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหนง 
1 นายประสาท  พานอย นายกเทศมนตรี 
2 นายคำพอง สุวรรณบล รองนายกเทศมนตรี 
3 นายประพิศ พลเขต รองนายกเทศมนตรี 
4 นายระเมียน สิงหอาจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
5 นายธงขัย วันนิจ เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 



 

 

 ขอมูลฝายนิติบัญญัติ 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลรายชื่อฝายนิติบัญญัติเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ลำดับที่ ชื่อ-สกลุ ตำแหนง 

1 นายสุรยิันต  มุงแสง ประธานสภาเทศบาล 
2 นายประดิษฐ  วันนิจ รองประธานสภาเทศบาล 
3 นายวิชัย หนุมภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาล 
4 นายวัชรพล รอดแกว สมาชิกสภาเทศบาล 
5 นายประวิทย จันพนม สมาชิกสภาเทศบาล 
6 นายสมควร กองแสง สมาชิกสภาเทศบาล 
7 นายไสว เกตมาลา สมาชิกสภาเทศบาล 
8 นายทอง พลโยธา สมาชิกสภาเทศบาล 
9 นายนิยม เฮืองหลา สมาชิกสภาเทศบาล 

10 นายสังขทอง ดีทอง สมาชิกสภาเทศบาล 
11 นายสุวิทย นามวงษา สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายสีนวน กุดตุม สมาชิกสภาเทศบาล 
13 สิบตำรวจโทศราวุธ เชื้อไพบูลย เลขานุการสภาเทศบาล 

 

(๓) ประชากร 

ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือน 

หมูที่ ชื่อหมูบาน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง จำนวนรวม 

1 บานโนนสะอาด 267 511 520 1,034 

2 บานหินตลาด 267 491 493 987 

3 บานวังโปรง 148 283 237 521 

4 บานโนนคูณ 248 430 461 893 

5 บานทุงโพธิ์ 157 327 316 653 

6 บานวังแคน 219 390 394 785 

7 บานโตงโตน 216 412 414 834 

8 บานวังโพน 156 262 231 505 

9 บานนาอุดม 217 490 456 929 

10 บานหวยบง 167 366 389 751 

11 บานคึมน้ำเกลี้ยง 148 310 286 598 

12 บานศรีสงา 312 612 569 1,182 

13 บานโนนนาใหม 151 249 261 514 

14 บานโนนหัวนา 65 88 88 178 

15 บานศรีภูทอง 274 364 358 721 

16 บานโนนทอง 204 317 350 680 

17 บานวังคูณ 184 355 339 691 

รวม 3,400 6,257 6,162 12,456 
ขอมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สาํนกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

 ตุลาคม 2564 

 



 

 

แผนภมูิท่ี 1 แสดงจํานวนประชากร และจํานวนครัวเรือน ป พ.ศ.2564

 
 

ตารางท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากรขอมูลเปรียบเทียบยอนหลัง 3-5 ป 

หมูบาน 

จํานวนประชากรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด (เปรียบเทียบยอนหลงั 5 ป) 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บานโนนสะอาด 507 526 504 523 507 526 513 522 511 520 

บานหนิตลาด 506 502 508 506 504 495 495 494 491 493 

บานวังโปรง 292 242 291 241 292 237 286 236 283 237 

บานโนนคณู 426 461 426 464 419 465 427 466 430 461 

บานทุงโพธิ ์ 342 311 335 314 335 317 331 322 327 316 

บานวังแคน 397 399 394 394 390 395 387 395 390 394 

บานโตงโตน 428 427 428 425 428 419 417 417 412 414 

บานวังโพน 270 235 265 238 273 231 271 235 262 231 

บานนาอุดม 472 456 479 454 477 453 475 455 490 456 

บานหวยบง 372 375 375 383 372 388 365 386 366 389 

บานคมึน้ำเกล้ียง 292 283 297 284 301 284 311 286 310 286 

บานศรีสงา 597 556 605 567 598 572 613 570 612 569 

บานโนนนาใหม 251 270 248 269 249 264 252 264 249 261 

บานโนนหัวนา 97 90 93 88 90 90 89 88 88 88 

บานศรีภูทอง 378 354 382 354 375 356 367 357 364 358 

บานโนนทอง 339 355 332 351 333 355 328 353 317 350 

บานวังคูณ 351 344 348 330 354 331 354 336 355 339 

รวม 
6,317 6,186 6,310 6,185 6,297 6,178 6,281 6,182 6,257 6,162 

12,503 12,495 12,475 12,463 12,419 
ขอมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สาํนักบริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

 ตุลาคม 2564 
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ตารางที่ 6 ชวงอายุและจํานวนประชากร 

ลำดับ กลุมอายุ 
พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง รวม 
1. อายุต่ำกวา 18 ป 1,309 1,247 2,556 
2. อายุ 18 – 60 ป 4,120 3,991 8,111 
3. อายุ 61 – 100 ป 827 922 1,749 
4. อายุมากกวา 100 ป 1 2 3 

รวม 6,257 6,162 12,419 
ขอมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สาํนกับริหารการทะเบยีน กรมการปกครอง 

 ตุลาคม 2564 

 

 

 (๔) สภาพทางสังคม 

  1. การศึกษา  

  เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีสถานศึกษาอยูในเขตเทศบาล ดังนี้  

ตารางท่ี 7 แสดงรายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จํานวน 9 แหง ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ท่ีตั้ง จำนวนนักเรียน 

1 ศพด.วัดศรีสำราญ หมูที ่1 27 
2 ศพด.วัดศิริมงคล หมูท่ี 13 12 
3 ศพด.วัดสุทธาวาสสามัคคี หมูที ่5 12 
4 ศพด.บานนาอุดม หมูที่ 9 31 
5 ศพด.บานโตงโตน หมูที ่7 43 
6 ศพด.วัดสุเทพนาราม ศรชีมชื่น หมูที่ 6 30 
7 ศพด.วัดสวางวนาราม หมูที ่3 4 
8 ศพด.วัดราษฏรบำรุง หมูที่ 2 36 
9 ศพด.บานโนนคูณ-โนนทอง หมูท่ี 16 44 

รวม 209 
ขอมูลจาก กองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ที่อยูในพื้นที่ ดังน้ี 

ตารางที่ 8 แสดงรายช่ือโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด จํานวน 10 แหง ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อโรงเรียน ท่ีตั้ง จำนวนนักเรียน 

1 โรงเรยีนบานโนนสะอาด หมูที ่1 71 
2 โรงเรียนหินตลาดศรีสงาวิทยา หมูที่ 2 267 
3 โรงเรยีนโนนคูณวิทยา หมูที ่4 232 
4 โรงเรียนทุงโพธิ์นาอุดมวิทยา หมูที่ 5 117 
5 โรงเรยีนบานโตงโตน หมูที ่7 60 
6 โรงเรียนบานคึ้มน้ำเกลี้ยง หมูที่ 11 52 
7 โรงเรยีนบานหวยบง (ธนาคารกรุงเทพ 19) หมูที ่10 75 
8 โรงเรียนวังแคนวังคณูวิทยา หมูที่ 6 98 
9 โรงเรยีนหินตลาดศรีสงาวิทยา สาขาศรีภูทอง หมูที ่15 49 

10 โรงเรียนบานวังโปรง หมูที่ 3 23 
รวม 1,044 

 

 2. สาธารณสุข 

 จากการสำรวจขอมูลพื้นฐานพบวา ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพ

ใหกับประชาชนกลุมเสี่ยง โรคที่มักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน โรค

ไขเลือดออก  มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชน

บางรายไมยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำป การแกไขปญหา คือ เทศบาลตำบลโนนสะอาดและ

หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็

ไดผลในระดับหนึ่ง ประชาชนใหความรวมมือเปนอยางดี แตตองเปนการดำเนินการอยางตอเนื่องเปนประจำ

ทุกป จากการสำรวจขอมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใชยาเพื่อบำบัดอาการ

เจ็บปวยที่ไมเหมาะสม การออกกำลังกายยังไมสม่ำเสมอ และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ 

ปญหาเหลานี้เทศบาลตำบลโนนสะอาดพยายามอยางยิ่งที่จะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตำบล จัดกิจกรรมเพื่อแกไขปญหา   

 หนวยงานดานสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 

2 แหง ดังน้ี 

 1. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลบานหินตลาด  ตั้งอยู บานหินตลาด หมูที่ 2   

 2. โรงพยาบาลสงเสรมิสุขภาพตำบลบานโนนคูณ  ตั้งอยู บานโนนคูณ  หมูที่ 4 

 

  3. อาชญากรรม 

  ไมปรากฏปญหาอาชญากรรมในชุมชนพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ซึ่งเทศบาลตำบลโนน

สะอาด อยูในความดูแลรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 



 

 

  4. ยาเสพติด 

  เทศบาลตำบลโนนสะอาดมีศูนยอาสาสมัครตำรวจชุมชนเปนศูนยบริการรวม และไดรับความ

รวมมือกับที่วาการอำเภอศรีบุญเรือง สถานีตำรวจภูธรศรีบุญเรือง ประกอบกับผูนำชุมชน และประชาชนให

ความรวมมือเปนอยางดีในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนของเทศบาลตำบลโนนสะอาด       

หากเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนซึ่งอยูในเขตอำเภอเดียวกันถือวานอยมาก แตยังพบผูเสพติดอยูบาง การปองกันและ

การแกไขปญหาในพื้นที ่ร ับผิดชอบ สามารถกระทำไดเฉพาะตามอำนาจหนาที่เทานั ้น เชน การณรงค               

การประชาสัมพันธ การแจงเบาะแส และการฝกอบรมใหความรู เปนตน ซึ่งถานอกเหนือจากอํานาจหนาที่ก็

เปนอำนาจหนาที่ของหนวยงานปกครองหรือตํารวจในพ้ืนที่ แลวแตกรณี ทั้งน้ี เทศบาลตำบลโนนสะอาดไดให

ความรวมมือดวยดีมาโดยตลอด 

 

  5. การสังคมสงเคราะห  

  เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีการดำเนินงานดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

 ๑. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพ ใหกับผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส 

 ๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

 ๓. รับลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุคนพิการ และผูปวยเอดส  

 ๔. ประสานการทําบัตรคนพิการ 

 ๕. ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนทั่วไป 

 ๖. ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ที่ใหการสนับสนุน 

 

(๕) ระบบบริการพื้นฐาน 

 1. การคมนาคมขนสง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 

 เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีบริษัทขนสง จํากัด (บขส.) ในสังกัด แตบริษัทขนสง จํากัด (บขส.)     

ที่ใกลที ่สุดคือ สำนักงานขนสงอำเภอศรีบุญเรือง ซึ ่งหางจากเทศบาลโนนสะอาดประมาณ 17 กิโลเมตร             

เปนเสนทางที่รถประจําทางวิ่งผาน เชน อุดรธานี ถึง ชุมแพ,ขอนแกน ถึง นากลาง, เปนตน 

 1. เสนทางคมนาคม 

 1.1 ถนน 

 ถนนทางหลวงทองถิ่น ไดแก อบจ. 2 สาย  

  ถนนลาดยาง  จํานวน 2 สาย  ระยะทาง 9.0 กม. 

 ถนนในความรบัผิดชอบ ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ถนนคอนกรีต  จํานวน 78 สาย  ระยะทาง 239.21 กม. 

ถนนลาดยาง  จํานวน ๔๘ สาย  ระยะทาง 20 กม. 

ถนนลูกรัง  จํานวน 58 สาย  ระยะทาง ๓.๕๔๖ กม. 

 1.2 ทางน้ำ  

 เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีการคมนาคมทางน้ำ 

 1.3 สะพาน  

 จํานวน ๓ สะพาน 

 



 

 

 2. การไฟฟา 

    จำนวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง   จำนวน  17  หมูบาน  คิดเปนรอยละ 100 

  จำนวนประชากรที่ใชไฟฟา     จำนวน  17  หมูบาน  คิดเปนรอยละ 100 

 3. การประปา 

  ในเขตพื้นท่ีตำบลโนนสะอาดมีระบบประปา รวมทั้งหมด 17 แหง โดยแยกเปน 

  ระบบประปาของเทศบาลตำบลโนนสะอาด จำนวน 4 แหง ดังนี้ 

1. ระบบประปาบานโนนคูณ  หมูที่ 4 

2. ระบบประปาบานโนนทอง  หมูที่ 16 

3. ระบบประปาบานหินตลาด - ศรีสงา  หมูที่ 2 - หมูท่ี 12  

4. ระบบประปาบานวังคณู - วังแคน  หมูที่ 17 - หมูที่ 6 

 ระบบประปาของหมูบาน  จำนวน  11  แหง 

1. ระบบประปาหมูบาน   บานโนนสะอาด   หมูที่ 1 

2. ระบบประปาหมูบาน   บานวังโปรง   หมูที่ 3 

3. ระบบประปาหมูบาน   บานทุงโพธิ์   หมูที่ 5 

4. ระบบประปาหมูบาน   บานโตงโตน   หมูที่ 7 

5. ระบบประปาหมูบาน   บานวังโพน   หมูที่ 8 

6. ระบบประปาหมูบาน   บานนาอุดม   หมูที่ 9 

7. ระบบประปาหมูบาน   บานหวยบง   หมูที่ 10 

8. ระบบประปาหมูบาน   บานคึมน้ำเกลี้ยง   หมูที่ 11 

9. ระบบประปาหมูบาน   บานโนนนาใหม  หมูที่ 13 

10.ระบบประปาหมูบาน   บานโนนหัวนา   หมูที่ 14 

11.ระบบประปาหมูบาน   บานศรีภูทอง   หมูที่ 15 

 4. โทรศพัท 

  โทรศพัทสาธารณะ  จำนวน  -  แหง 

 ปจจุบันในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชนไดนิยมใช

โทรศพัทสวนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน โทรศพัท

มือถือ เปนตน สําหรับสถานที่ราชการ ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร 

 5. ระบบโลจิสติกส (Logistics) หรือการขนสง 

 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง  จำนวน  -  แหง 

  ในพื้นท่ีเทศบาลตำบลโนนสะอาดไมมีไปรษณีย แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจําอําเภอ

ศรีบุญเรือง ซึ่งมีจํานวน 1 แหง ใหบริการ เวลา 08.00–16.00 น. ในวันจันทร–วันเสาร (วันเสาร บริการ

ครึ่งวัน) และหยุดวันอาทิตย 

 

 

 

 

 



 

 

(๖) ระบบเศรษฐกิจ 

 1. การเกษตร 

 ประชากรในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด รอยละ 75 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทาง

การเกษตรที่สำคัญไดแก ขาว มันสำปะหลัง ออย ดังนี้ 

อาชีพเกษตรกรรม   รอยละ 75  ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

อาชีพเลี้ยงสัตว  รอยละ 5  ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

อาชีพรับจาง   รอยละ 10 ของจำนวนประชากรท้ังหมด       

อาชีพคาขาย   รอยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมด  

อาชีพรับราชการ  รอยละ 3      ของจำนวนประชากรทั้งหมด 

 2. การประมง 

 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีกิจการหลักดานการประมงที่โดดเดน มีเพียงการทำ

ประมงสำหรบัครวัเรือนเทานั้น 

 3. การปศุสัตว 

 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีกิจการหลักดานการปศุสัตวที่โดดเดน มีเพียงการปศุ

สัตวสำหรับครัวเรือนเทานั้น  

 4. การบริการ 

โรงแรม   - แหง 

รานอาหาร  - แหง 

โรงภาพยนตร - แหง 

สถานีขนสง  - แหง 

 5. การทองเท่ียว 

 ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด พื้นที ่สวนใหญเปนพื้นที่เหมาะสำหรับทำเกษตรกรรมเชิง

อนุรักษ  จึงไมมีแหลงทองเที่ยวที่เปนอัตลักษณที่โดดเดน แตไดสงเสริมการทองเที่ยวในเชิงการอนุรักษ

วัฒนธรรม  ประเพณีทองถ่ิน เชน การจัดงานประเพณทีองถ่ินประจำปตางๆ เปนตน 

 6. อุตสาหกรรม 

 ในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไมมีกิจการหลักดานอุตสาหกรรม 

 7. การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

 1) การพาณิชย 

 ผูประกอบกิจการพาณิชย จํานวน 358 ราย (ขอมูล ตุลาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2) องคกร/กลุมอาชีพ 

ตารางที่ 9 กลุมอาชีพในพื้นที่ตำบลโนนสะอาด 

ลำดับ

ท่ี 

ชื่อกลุม หมูที่ บาน ประธานกลุม หมายเหตุ 

(*=เขมแข็ง) 

1 กลุมพันธขาวและปุยหมักชีวภาพบาน

โตงโตน 

7 โตงโตน สิบตรีวิไล เขียวอาจ *** 

2 กลุ มทอผาไหมพื้นเมืองบานโนนนา

ใหม 

13 โนนนาใหม นางเวิน เปยไธสง * 

3 กลุมสตรีบานศรีสงาเพื่อประดิษฐและ

จัดดอกไมในงานสีดำ 

12 ศรีสงา นางเข็มพร พานอย *** 

4 กลุมผลิตขางฮางงอกบานหวยบง 10 หวยบง นายหนูออน หงษา * 

5 กลุมทอผาพ้ืนเมืองตำบลโนนสะอาด 16 โนนทอง นางคำภา ไชยสงค * 

6 กลุ มเสริมสวยองคกรสตรีตำบลโนน

สะอาด 

16 โนนทอง นางทองลวน แกวภิพบ * 

7 กลุมทอผาลายน้ำไหลบานโนนนาใหม 13 โนนนาใหม นางบุสดี  ผลานิสงค *** 

8 กลุมเลี้ยงโคเนื้อ 13 โนนนาใหม นายเวิน  เปยไธสงค * 

 

 8. แรงงาน 

 ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ป อยูในวัยแรงงาน มากกวารอยละ 80 เมื่อเทียบกับอัตราสวนกับ

จังหวัด และประชากรที่มีอายุระหวาง 25 – 50 ป มากกวารอยละ 50 บางสวน เมื่อนอกฤดูกาลเก็บเกี ่ยว    

จะเปนแรงงานพัดถิ่น ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ปญหาที่พบคือ ในพื้นที่ไมมีภาคอุตสาหกรรม  จึงไมมี

การจางงาน ประชากรจำเปนตองไปทำงานนอกพ้ืนท่ี 

 

(๗) ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 1. การนับถือศาสนา 

 ในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ประชากรเปนพุทธสากนิกชน ซึ่งนับถือศาสนาพุทธเปนสวน

ใหญ คิดเปนรอยละ 98 และศาสนาอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 2 มีวัด ทั้งหมด 18 แหง 

 2. ประเพณีและงานประจําป 

 ประเพณีและงานประจำปในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดจัดข้ึนทุกๆป เชน 

ประเพณีวันขึ้นปใหม    จัดข้ึนในเดือนมกราคม 

ประเพณีบุญผะเหวด    จัดข้ึนในเดือนเมษายน 

งานประเพณีมหาสงกรานตไหวศาลหลักเมือง   จัดขึ้นในเดือนเมษายน 

ประเพณีทำบุญกลางบาน   จัดข้ึนระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

งานประเพณีทำบุญตนน้ำ/ ประเพณีบุญบั้งไฟ  จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 

ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา  จัดข้ึนระหวางเดือนกรกฎาคม  -  ตุลาคม   

ประเพณีบุญกฐิน    จัดขึ้นระหวางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน  



 

 

ประเพณีลอยกระทง    จัดขึ้นระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 

วันสำคัญทางพุทธศาสนาตางๆ 

 

  3. ภูมิปญญาทองถิ่น  ภาษาถิ่น 

  ภูมิปญญาทองถ่ิน ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน ไดแก  

วิธีการทำเครื่องจักสารใชสำหรับในครัวเรือน  และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   

  ภาษาถิ่น  สวนมากรอยละ 99% พูดภาษาอิสาน    

  

  4. OTOP สินคาพื้นเมืองของท่ีระลึก 

  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดผลิตของใชพื้นเมืองขึ้นใชในครัวเรือนและเหลือ

เอาไวจำหนวยบาง ไดแก เสื่อท่ีทอจากตนกก ผาที่ทอจากผาฝายและผาไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไมไผ 

ตารางที่ 10 แสดงกลุมอาชีพในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด 

ลำดับ
ที่ 

ชื่อกลุม หมูที่ บาน ประธานกลุม 

1 กลุมทอผาไหมพ้ืนเมืองบานโนนนาใหม 13 โนนนาใหม นางบุสดี  ผลานิสงค 
2 กลุมสตรีบานศรีสงาเพื่อประดิษฐและ

จัดดอกไมในงานสีดำ 
12 ศรีสงา นางเข็มพร  พานอย 

3 กลุมผลิตขางฮางงอกบานหวยบง 10 หวยบง นายหนูออน  หงษา 
4 กลุมทอผาพื้นเมืองตำบลโนนสะอาด 16 โนนทอง นางคำภา  ไชยสงค 
5 กลุมแปรอาหาร    

 

 (๘) ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๑. น้ำ มีแหลงน้ำที่ใชสำหรับ อุปโภค-บริโภค จำนวน 77 แหง แหลงน้ำทั้ง 77 แหงเคยเปน

แหลงน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและเทศบาลไดดำเนินการปรับปรุงกอสรางขึ้นใหม เพื่อใหเพียงพอกับการ

อุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งแยกประเภท ดังนี้ 

 แหลงน้ำธรรมชาติ 

ลำน้ำ,ลำหวย   7   สาย 

บึง,หนองและอื่นๆ   25  แหง 

 แหลงน้ำท่ีสรางขึ้น 

ฝาย      9   แหง 

สระน้ำสาธารณะประโยชน   19   แหง 

บอน้ำตื้น    -   แหง 

บอบาดาล    17  แหง 

 ๒. ปาไม สภาพของพื้นที่สวนใหญเปนที่ราบไมมีผืนปาปกคลุม ปาไมมีนอย เนื่องจากพื้นที่สวน

ใหญทำเกษตรกรรม ตนไมท่ีชาวบานปลูก มักมีลักษณะเปนตนไมยืนตนผลัดใบสำหรับใชสอยในครัวเรือน แตมี

บางพ้ืนที่ที่เปนพ้ืนท่ีราบติดเชิงเขายังมีปาไมอุดมสมบูรณ 



 

 

 ๓. ภูเขา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีพื้นที่ของชุมชนบานศรีภูทอง หมูที่ 15 ที่เปน     

ที ่ราบติดเช ิงเขา ซึ ่งเปนเขตปาสงวนแหงชาติและเขต สปก.ตั ้งอยู หางจากอำเภอศรีบุญเร ืองจังหวัด

หนองบัวลำภู เปนระยะทาง 17 กิโลเมตร 

 ๔. ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลโนนสะอาดสวนมากเปนพื้นที่ท่ีเหมาะกับการ

ทําการเกษตรเชน ทํานา ปลูกออย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนท่ี 2  

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

********************************** 

 (1) ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 

  1. แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 - 2580) 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐ พึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปา

หมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอด    

คลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาวโดยใหเปนไปตามที่กําหนดใน

กฎหมายวาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั ้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําราง

ยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติในการติดตามการ

ตรวจสอบ และการประเมินผลรวมทั ้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวน

ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

  ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื ่อใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง”เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

  วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัด 

  วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว         

ด วยการพ ัฒนาตามหล ักปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง” โดยม ี เป าหมายการพัฒนาประเทศ                     

ค ือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเน ื ่องส ังคมเปนธรรมฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติพัฒนาคนในทุกมิติและในทุก  

ชวงวัยใหเปนคนดีคนเกงและมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการ

ประเมนิผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย 

  ๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

  ๒) ขีดความสามารถในการแขงขันการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได 

  ๓) การพัฒนาทรพัยากรมนุษยของประเทศ 

  ๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 



 

 

  การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมโดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก 

 

 
 

  1) ยทุธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

  ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญคือ ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชน

มีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 

และมคีวามสงบเรียบรอยในทุกระดับ ต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี

และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรบัมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุก

ระดับความรุนแรงควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และ

องคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

  ตัวช้ีวัดประกอบดวย 

  (๑) ความสุขของประชากรไทย 

 (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ 

 (๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน

และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 

 (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 

 (๕) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 

 

  2) ยทุธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนนการ 

ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการไดแก  

 (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี วิถี

ชีวิตและจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ใน  

ดานอื่นๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อใหสอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ 

สงัคมโลกสมัยใหม  

ยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป

1 

ดานความมั่นคง

2 

ดานการสราง
ความสามารถ
ในการแขงขัน

3

ดานการพัฒนา
และเสรมิสราง

ศักยภาพ
ทรัพยากร

มนุษย

4

ดานการสราง
โอกาสและ

ความเสมอภาค
ทางสังคม

5

ดานการสราง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ี
เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม

5

ดานการปรับ
สมดุลและ

พัฒนาระบบ
การบริหาร

จัดการภาครัฐ



 

 

 (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคตผานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศในมิติตางๆ 

ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและดิจิทลัและการปรับ สภาพ

แวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

 (๓) “สรางคุณคาใหม ในอนาคต” ดวยการเพิ่มศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุนใหม 

รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับอนาคต 

บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐใหประเทศไทย 

สามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหมขยายโอกาสทางการคาและการลงทุนในเวทีโลกควบคูไปกับการ

ยกระดับรายไดและการกินดีอยูดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศ

ไดในคราวเดยีวกัน 

 ตัวชี้วัดประกอบดวย 

(๑) รายไดประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได 

(๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปจจัยการผลิตและแรงงาน 

(๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

(๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 

 3) ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
 ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนาท่ี 

สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีคนเกงและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพรอมทั้ง 

กายใจสติปญญามีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคม 

และผูอื่นมัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกตองมี 

ทักษะที่เปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษภาษาทองถิ่นมีนิสัยรัก 

การเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิตสูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกรรมนักคิด     

ผูประกอบการเกษตรกรยุคใหมและอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง  

 ตัวชี้วัดประกอบดวย  

(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิตสุขภาวะและความเปนอยูที่ดีของคนไทย  

(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

(๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 

4) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มเีปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ 

คือการดึงเอาพลังของภาคสวนตางๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคมชุมชนทองถิ่นมารวมขับเคลื่อนโดยการ 

สนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพ่ือสวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 

ไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง 



 

 

และการเตรียมความพรอมของประชากรไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม ใหเปน 

ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทําประโยชนแกครอบครัวชุมชนและสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐให 

หลักประกันการเขาถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและท่ัวถึง  

ตัวช้ีวัดประกอบดวย  

(๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุมประชากร  

(๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน  

(๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและ

เทคโนโลยี  

(๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอาย ุ 

 

5) ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มเีปาหมายการ

พัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดลอม

ธรรมาภิบาลและความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางบูรณาการใช

พื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุกฝายที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบ

ทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปไดโดยเปนการดําเนินการบนพื้นฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทาง

เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดยใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนาไปสูความ

ยั่งยืนเพ่ือคนรุนตอไปอยางแทจริง 

ตัวช้ีวัดประกอบดวย 

(๑) พื้นที่สีเขียวท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๒) สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู 

(๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(๔) ปริมาณกาซเรือนกระจกมูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

 

6) ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมายการ

พัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน และประโยชนสวนรวม”      

โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงานของรัฐที่ทําหนาที ่ในการ

กํากับหรอืในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนส

วนรวม มีความทันสมัยและพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยา

งย่ิงการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคาและ

ปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวางเชื่อมโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทุกภาคสวน

เขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาค  

สวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไม

ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายตองมีความชัดเจนมีเพียงเทาที่จําเปนมี



 

 

ความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนาโดย

กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตาม

หลักนิติธรรม 

ตัวช้ีวัดประกอบดวย 

(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ 

(๒) ประสทิธิภาพของการบริการภาครัฐ 

(๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 

(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เปนปท่ี ๑ ในรชักาลปจจุบัน ผูรับสนองพระ 

บรมราชโองการ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เริ่มใชตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔) ไดจัดทําขึ้นใน ชวง

เวลาของการปฏิรูปประเทศทามกลางสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิด กัน

มากขึ้นโดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศ ต

อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูได อย

างมั่นคงเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความ 

สมดุลและยั่งยืน ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖1-๒๕80) ซึ่งเปนแผน แม

บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที ่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 

นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวนทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับ 

ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง 

และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมตอกับ 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาพรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญ ที่ตองดําเนินการให 

เห็นผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรก ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และ 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม 

ขณะเดียวกันยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกํากับใหการ 

พัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

 เปาหมายระยะยาว  



 

 

มีแนวทางหลักในการผลักดันการพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใชคือ การกําหนดวาระการวิจัย    

แหงชาติ (National Research Agenda) ใหมีจุดเนนที่ชัดเจนเฉพาะเจาะจงและสอดคลองกับสาขาเปาหมาย 

การพัฒนาประเทศและการใชกลยุทธดานนวัตกรรมบูรณาการ 

 วัตถุประสงคและเปาหมายการพฒันาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

1) เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดีมี

จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ

ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

๒) เพื่อใหคนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง

ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็

งพ่ึงพาตนเองได 

3) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็งแขงขันไดมีเสถียรภาพและมีความยั่งยืนสรางความเขมแข็งของฐาน 

การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ ้น สรางความเขมแข็งของ 

เศรษฐกิจฐานรากและสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และนำ้  

4) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ 

เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

5) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณา 

การของภาคีการพัฒนา  

6) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ 

พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

7) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ      

อนุภูมิภาคภูมิภาค และนานาชาติ ไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทและ   

สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาคและโลก 

 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไทยที่จะเขาสูสังคมสูงวัยอยางสมบูรณ เมื่อสิ้นสุด แผน

พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยที่สัดสวนผูสูงอายุจะเพิ่มข้ึนเปนรอยละ ๑๙.๘ ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่

จํานวนประชากรวัยแรงงานไดเริ่มลดลงมาตั้งแตป ๒๕๕๘ เปนตนมา 



 

 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

วัตถุประสงค  

1. เพื่อปรับเปลี่ยนใหคนในสังคมไทยมีคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

2. เพื่อเตรยีมคนในสังคมไทยใหมีทักษะในการดํารงชีวิตสําหรับโลกศตวรรษที่ ๒๑  

3. เพื่อสงเสริมใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดชวงชีวิต  

4. เพื่อเสริมสรางสถาบันทางสังคมใหมีความเขมแข็งเอ้ือตอการพัฒนาคนและประเทศ  

เปาหมายการพัฒนา 

 1. คนไทยสวนใหญมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคมเพิ่มขึ้น  

2. คนในสังคมไทยทุกชวงวัยมีทักษะความรูและความสามารถเพ่ิมข้ึน 

3. คนไทยไดรับการศกึษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยาง   

ตอเนื่อง 

4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

5. สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ

สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชนและภาคเอกชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

เปาหมายที่ ๑ 

ลดปญหาความเหลื่อมลําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกันและ

แกไขปญหาความยากจน 

ตัวช้ีวัด  

๑.๑ รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดตําสุด เพิ่มขึ้นไมต่ำกวารอยละ 

๑๕ ตอป 

ตัวชี้วัด ๑.๒ คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ดานรายไดลดลงเหลือ ๐.๔๑ 

เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 



 

 

ตัวชี้วัด ๑.๓ การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ำสุด

เพิ่มข้ึน 

ตัวชี้วัด ๑.๔ สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๖.๕ ณ สิ้นแผนพัฒนา 

ตัวชี้วัด ๑.๕ สัดสวนหนี้สินตอรายไดทั้งหมดของครัวเรือนของกลุมครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง 

เปาหมายที่ ๒ 

เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ 

ตัวชี้วัด ๒.๑ อัตราการเขาเรียนสุทธิ(ที่ปรับปรุง) ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเทากับรอยละ ๙0 

โดยไมมีความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหวางพ้ืนที ่

ตัวชี้วัด ๒.๒ สัดสวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผานเกณฑคะแนนรอยละ 

๕๐ มีจํานวนเพ่ิมขึ้นและความแตกตางของคะแนนผลสัมฤทธ์ิระหวางพ้ืนที่และภูมิภาคลดลง 

ตัวชี้วัด ๒.๓ สัดสวนแรงงานนอกระบบที่อยูภายใตประกันสังคม (ผูประกันตนตามมาตรา ๔๐) 

และที่เขารวมกองทุนการออมแหงชาติตอกําลังแรงงานเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด ๒.๔ ความแตกตางของสัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากรระหวางพ้ืนที่ลดลง 

ตัวชี้วัด ๒.๕ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุมประชากรที่มีฐานะยากจนเพ่ิมข้ึน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

การขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจเจริญเติบโตในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเนนการพัฒนา และใช

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นกาวหนาที่เขมขนมากขึ้น การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาและ

ยกระดับคุณภาพของกําลังคนและความคิดสรางสรรคในการขยายฐานเศรษฐกิจและฐานรายไดใหมควบคูกับ

การเพ่ิมผลิตภาพของฐานการผลิตและบริการเดิมรวมทั้งการตอยอดการผลิต และบริการเดิมโดยใชดิจิทัลและ

เทคโนโลยีอัจฉริยะ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ประเด็นทาทายที่ตองเรงดําเนินการในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดแก การสรางความมั่นคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล

อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เรงแกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอมเพื่อลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการ

บริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปรงใสเปนธรรม สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวด    

ลอมเปนวงกวางมากขึ้น ตองเรงเตรียมความพรอมในลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติทาง

ธรรมชาต ิ

 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่งและ

ย่ังยืน 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองอันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน 

และความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีแนวโนมสงผลกระทบตอความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยใน

หลายมิติทั ้งภัยคุกคามภายนอก ไดแก การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอํานาจใน

ภูมิภาคตางๆของโลก ความขัดแยงดานอาณาเขตแบบรัฐตอรัฐ อาชญากรรมขามชาติ และการกอการราย และ



 

 

ภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก สถาบันหลักของชาติไดรับผลกระทบจากความเห็นตางทางความคิดและ

อุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดย

อาชญากรรมคอมพิวเตอร ในระยะ ๕ ปตอไป ซึ่งเปนชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงใหความสําคัญตอการฟ

นฟูพื้นฐาน     ดานความมั่นคงที่เปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะ

การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติของผูมีความเห็นตางทางความคดิและอุดมการณบนพื้นฐานของการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามขามชาติ ซึ่งจะส

งผล  กระทบอยางมีนยัยะสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปขางหนา 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภิบาลในสังคมไทย 

ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศที่สําคัญ

ประการหนึ่งมาอยางตอเนื่อง ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภาครัฐใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว

การใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

และการใหบริการของทองถิ่นที่ยังขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส กระบวนการที่เปดใหประชาชนไดมี     

สวนรวมในการตัดสินใจการใชงบประมาณยังไมเพียงพอ ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอํานวย

ความยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมทั้งการขาดธรรมาภิบาลในสังคมไทยทําใหการทุจริต

ประพฤติมิชอบยังเปนปญหาสําคัญของประเทศในชวง ๕ ป ตอจากนี้ไปจึงเปนชวงเวลาสําคัญที่ตองเรงปฏิ

รูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง เพื่อใหเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะชวยสงเสริม

การพัฒนาประเทศในทุกดานใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายที่วางไวในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ทั้งการ

บริหารจัดการภาครัฐ ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรม และประชาชนมีสวน  

รวมมีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่นและ

วางพื้นฐานเพ่ือใหบรรลุตามกรอบเปาหมายอนาคตในป ๒๕80 

 
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส   

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสเปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและ 

สังคมการกระจายความเจริญและการพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    

อยางไรก็ตามที ่ผานมาการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ ประสบปญหาความ       

ตอเนื่องในการดําเนินการและปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการใหบริการที่สอดคลองกับ 

มาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศใหมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ จะมุงเนนการขยายขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการใหบริการเพื่อ 

รองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม 

สนับสนุนใหเกิดความเช ื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอยางเปนระบบ โดยมีโครงขายเช ื ่อมโยง 

ภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตาง ๆ การพัฒนาระบบการบริหาร 

จัดการและการกํากับดูแลใหสอดคลองกับ มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมประสิทฺธิภาพการดําเนินการสรางความเปน 



 

 

ธรรมในการเขาถึงบริการพื้นฐาน และการคุมครองผูบริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อสรางโอกาส 

ทางเศรษฐกิจใหกับประเทศและการพัฒนาประกอบการในสาขาโลจิสติกสและหนวยงานที่มีศักยภาพเพ่ือไปทํา 

ธุรกิจในตางประเทศ 

 
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพฒันาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  

เพื่อใหประเทศไทยพัฒนาเขาสูสังคมนวัตกรรมและเตรียมการกาวสูประเทศรายไดสูงในอนาคต 

แนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลา ๕ ป จะตองใหความสําคัญกับการใชองคความรู ทางวิทยาศาสตร 

ผลงานวิจัยและพัฒนาความกาวหนาทางเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคอยางเขมขนทั้งในภาค 

ธุรกิจภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งใหความสําคัญกับการพัฒนาสภาวะแวดลอมหรือปจจัยพื้นฐานท่ี 

เอื้ออํานวย ทั้งการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหกาวสูเปาหมายดังกลาว 

 
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพฒันาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุงเนนการพัฒนาและเรงดําเนินการในประเด็นทาทาย ไดแก การสราง 

ความเขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหมที่สรางรายไดสําหรับ 

ประชาชนในภาคการพัฒนาเมืองใหเติบโตอยางมีคุณภาพ การพัฒนาและฟนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเล ตะวัน

ออกใหรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคตอยางมีสมดุล และการบริหารจัดการพื้นที่ 

เศรษฐกิจชายแดนใหเจริญเติบโตและแขงขันไดอยางยั่งยืน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อน 

การพัฒนาภาคและเมืองใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

 
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา  

ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางประเทศในระดับที่เปนวงกวางขึ้น อาทิ

ความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership : 

RCEP) ความรวมมือภายใตกรอบเอเปคและกลุมประเทศ ๗๗ เปนตน ที่ตองสนับสนุนการดําเนินงานตามขอ 

ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ในฐานะประเทศสมาชิกในทุกระดับ และผลักดันใหการพัฒนา 

ประเทศไทยสอดคลองกับมาตรฐานสากลและขอตกลงระหวางประเทศตาง ๆ อาทิ เปาหมายการพัฒนาที่ 

ยั่งยืนขอกําหนดปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2 emission) มาตรฐานดานการบิน และ

มาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนและแรงงานขามชาติ เปนตน และเพื่อที่ประเทศไทยจะใชความรวมมือระหวาง

ประเทศให      เปนกลไกสนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ แผน   พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงกลไกภายในประเทศใหมีบูรณาการ

ใหความสําคัญกับกลไกท่ี สรางสรรคและเปนธรรมและมีบูรณาการกันในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และ

ขณะเดียวกันก็ใหความสําคัญกับการดําเนินการใหเกิดความชัดเจนตอกลุมประเทศเพื่อนบานถึงบทบาทของ

ประเทศไทยจากมุมมองของการพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาค 



 

 

 

 3. แผนพัฒนาภาค /แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด 

 

 3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

 

 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยาง

ยั่งยืน 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำโดยการ

ปรับปรุงอางเกบ็น้ำ หนอง ฝายและพื้นที่ชุมนำ้ที่มีอยูเดิม และพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติใหสามารถเพ่ิมปริมาณ

การกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหลงน้ำใตดินตามความเหมาะสมของพื้นที่โดยไมใหเกิดผลกระทบจากดินเค็ม สราง

แหลงกักเกบ็ (แกมลิง) อางเกบ็น้ำ ฝาย และแหลงน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร 

2) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพื้นที่ลุมน้ำโขง ชี มูล โดยศึกษา สำรวจ และจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนา

แหลงนำ้ ตลอดจนการผันนำ้ระหวางลุมน้ำ แมนำ้ในภาคและระหวางภาค 

3) พัฒนาระบบสงและกระจายนำ้ เชน ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับนำ้ คลองสงน้ำเปนตน 

4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเชิงลุมน้ำทั้งระบบ โดยดำเนินการในระดับลุมน้ำใหมีความ

สมดุลระหวางการใชน้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำตนทุน สงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี ่ยวของทุกภาคสวน 

แผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

๑ บรหิารจดัการน้ำให

เพียงพอตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชวิีต

อยางยั่งยืน 
๒ แกปญหาความยากจน

และพัฒนาคุณภาพชวีิตผูมี

รายไดนอยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ำทางสังคม 

๓ สรางความเขมแข็งของ

ฐานเศรษฐกจิภายในควบคู

กับการแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4 พัฒนาการทองเทีย่วเชิง

บูรณาการ 

๕ ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขาย

คมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ พื้นที่เขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือ

พัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ

ของภาค 

๖ พัฒนาความรวมมือและใช

ประโยชนจากขอตกลงกับ

ประเทศเพ่ือนบานในการ สราง

ความ เขมแข็งทางเศรษฐกจิ

ตามแนวชายแดนและแนว

ระเบียงเศรษฐกิจ 



 

 

และมีการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเรงดวนและระยะยาวเพื่อปูองกันความเสียหายจากอุทกภัย

และภัยแลง 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำทางสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายไดของผูมีรายไดนอย โดยสรางโอกาสใหกลุมผูมีรายไดนอยมีที่ดินทำกิน

ของตนเอง สงเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปจจัยการผลิตและแหลงเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝมือ

และอบรมใหความรู  เพื ่อใหมีรายไดเสริมและเกิดความมั่นคงทางรายไดตามแนวทางกาฬสินธุ โมเดลและ

หนองบัวลำภูโมเดล 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส โดยเพิ่ม

สวัสดิการทางดานสังคมใหกับกลุมผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

ดูแลผูพิการและผูสูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสรางความมั่นคงทางรายไดและพึ่งพาตนเองไดในบ้ันปลาย

ชีวิต ยกระดับสถานพยาบาลชุมชนในพื้นที่หางไกลใหไดมาตรฐาน และใชประโยชนจากระบบสื่อสารทาง

อินเตอรเนต็เชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญใหสามารถดูแลผูปวยและผูสูงอายุ 

3) พัฒนาความรู ทักษะอาชีพ และการเรียนรูตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการดานการศึกษาท่ี

มีคุณภาพใหมีความเทาเทียมระหวางพื้นที่ เพื ่อพัฒนาทักษะใหสามารถประกอบอาชีพและมีรายไดตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนและสงเสริมใหมีระบบการจัดการความรูภูมิปญญา

ทองถิ่น สงเสริมใหสถาบันทางสังคมบูรณาการรวมกันระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และ

ภาคเอกชน” ในการหลอหลอม ปลูกฝงคานิยม วัฒนธรรมใหคนไทยดำเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 

มีวินัย มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

4) พัฒนาระบบการปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แกปญหาโรคพยาธิใบไมตับในพื้นที่เสี่ยง 

อาทิ จังหวัดขอนแกน สกลนคร รอยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ  อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 

นครพนม และยโสธร โดยสงเสริมการเรียนรูในการปองกันโรคพยาธิใบไมตับใหแกประชาชนทั้งในชุมชนและ

เยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจากปลาน้ำจืดมีเกล็ด 

กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหลงน้ำอยางถูกหลักสุขาภิบาล สรางเครือขายโรงพยาบาลในการคัด

กรอง เฝาระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไมตับและผูปวยมะเร็งทอน้ำดี พรอมทั้งพัฒนาระบบคัดกรอง

กลุมเสี่ยงและระบบฐานขอมูลเพ่ือติดตามการทำงาน 

5) พัฒนาโภชนาการแมและเด็ก โดยสงเสริมการบริโภคไอโอดีนและใหความรูแกพอแมหรือ

ผูดูแลเด็กในดานโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแตเริ่มตั้งครรภ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสมเพื่อกระตุนการ

พัฒนาเด็กในชวง ๐-๓ ปแรก และยกระดับศูนยพัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นที่หางไกลใหไดมาตรฐาน เพ่ือ

เสริมสรางศักยภาพเด็กกอนวัยเรียน ใหมพีัฒนาการความพรอมท้ังทักษะสมอง รางกาย และสังคม 

6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำโดยยกระดับการใหความชวยเหลือผูมีรายไดนอย

และผูดอยโอกาสดานกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและ

เครือขายภาคประชาชนในการแกไขขอพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธ ีและสรางการรับรูกฎหมายเพื่อสราง

ภูมิคุมกันในการปกปูองตนเองไมใหตกเปนเหยื่อ 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู ก ับการแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาอาชีพและรายไดของเกษตรกร โดยสรางความมั่นคงของเกษตรกรรายยอย โดยยึด

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน เกษตรแปลงใหญ

เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และระบบนิเวศการ

พัฒนาการเกษตร สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร พัฒนาความเขมแข็งขององคกรและสถาบันเกษตรกร 

พัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณการเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนมืออาชีพ สนับสนุนการ

เขาถึงแหลงเงินทุนท่ีเปนธรรม 

2) พัฒนาพื้นที่ทุ งกุลารองไหใหเปนแหลงผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นที่จังหวัดยโสธร 

สุรินทร รอยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่น ๆ โดยปรับกระบวนการผลิตใหอยู

ภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาหวงโซเกษตรอินทรียใหครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พรอมทั้งขยาย

พื้นที่เกษตรอินทรีย โดยสงเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใชนวัตกรรม การยกระดับราคาสินคาเกษตรอินทรีย

ใหแตกตางจากสินคาเกษตรที่ใชสารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย การสงเสริม

กระบวนการตรวจรับรองแบบมีสวนรวมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุมผูผลิตและชุมชน รวมทั้งการ

จัดทำโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรียอยางเปนรูปธรรม โดยนำรองในพื้นที่ที ่มีความพรอมและเหมาะสม และ

เชื่อมโยงไปสูการทองเที่ยวเชิงเกษตรหรือการทองเที่ยววิถีไทยเพื่อขยายฐานรายได พรอมทั้งจัดทำฐานขอมูล

เกษตรอินทรีย เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหมๆ 

ใหตอบสนองตลาดสินคาเพื่อสุขภาพและการสงออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย ตลอดจนมาตรการสงเสริม

ตลาดสีเขียวในชุมชนและทองถิ่น สงเสริมเกษตรกรและกลุมเกษตรกรจำหนายสินคาผานชองทางพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 

3) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความ

ตองการตลาด โดยสงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ การตรวจรับรองมาตรฐานสินคา เกษตร 

การประชาสัมพันธและการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งสงเสริมการปลูกพืชสมุนไพรสำคัญที่เปนสารตั้งตน ในการ

แปรรูปผลิตสินคา ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ใหมีปริมาณมาก

พอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความตองการของตลาดทั ้งในและตางประเทศ และ 

จัดทำฐานขอมูลพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการบริหารจัดการ และสงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ี 

จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร ชัยภูมิ บุรีรัมยและอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนท่ี 

จังหวัดนครราชสีมา ขอนแกน โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ สงเสริมการปลูกแปลงหญาและปรับปรุง 

คุณภาพอาหารสัตว พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆาสัตว

ใหได มาตรฐานอุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มชองทางการจำหนายและขยายตลาดไปสูอาเซียน 

4) สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy) ใหเปนฐานรายไดใหม ที่สำคัญของ

ภาค โดยมุงลงทุนสรางเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช

ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สตัว จุลินทรีย) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสียและน้ำเสียจาก โรงงาน

อุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว และชุมชน พัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑชีวภาพที ่ม ีมูลคาสูง กอใหเกิด 

ความกาวหนาและนวัตกรรมในมิติใหมๆ ที่สงผลตอการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย 



 

 

พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาใหนครราชสีมา ขอนแกน อุบลราชธานี และสกลนคร 

เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร สงเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นที่ 

จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุร ินทร อำนาจเจริญ และอุดรธานี โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหได 

มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑสมุนไพรและสรางแบรนดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน การ

แขงขันและสงออก สงเสริมอุตสาหกรรมใหมและธุรกิจแนวใหมในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ตอนกลาง กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 และตอนลาง 2 ดวยการพัฒนาตอยอดจาก 

วัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสูผลิตภัณฑ 

มูลคาสูง เชน ชีวเภสัชภัณฑอาหาร อาหารสัตวในอนาคต โปรตีนทางเลือก ผลิตภัณฑอินทรีย พลาสติก 

ชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลคาสูง เอนไซมหรืออาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย เปนตน รวมทั้ง 

สรางความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการนำวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะ

ครัวเรอืน มาผลิตเปนพลังงานเพ่ือใชภายในครัวเรือนหรือชุมชน และสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนในระดับ

ชุมชน  

5) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินคา อุปโภค

บริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ไดแก จังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ

รอยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน โดยเนนอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช วัตถุดิบในพ้ืนท่ี 

พัฒนาผูประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนความรูดานกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของ สงเสริมการเขาถึง แหลงเงินทุนท่ี

เปนธรรม การพัฒนาชองทางการตลาดในตนทุนที่ต่ำโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน E-Commerce, E-

Marketing เปนตน 

6) ยกระดับมาตรฐานสินคากลุมผาไหม ผาฝาย ผายอมคราม และสงเสริมพื้นที่ที่มี ศักยภาพให

กาวไปสู การเปนศูนยกลางแฟชั ่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ  ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร 

สกลนคร อุดรธานี หนองบัวลำภูและจังหวัดที่มีศักยภาพ เปนตน โดยสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ สินคา การ

ออกแบบ และตราสัญลักษณ พัฒนาเทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสรางนวัตกรรมเพิ่มมูลคา พรอมทั้ง พัฒนา

และยกระดับผลิตภัณฑชุมชนอื ่นๆ ยกระดับผู ประกอบการและนักออกแบบรุนใหม ใหมีทักษะ มีความรู 

ความสามารถทั้งการออกแบบและการจัดการ เพื ่อใหสินคามีความหลากหลายและทันสมัย สรางความ

เชื่อมโยง ระหวางวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมการ

จับคูธุรกิจ เพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ 

7) พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี

คุณภาพและใหเพียงพอตอความตองการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบบริการสังคมท่ี

ไดมาตรฐาน ที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย ใหความสำคัญตอการผังเมือง การเพิ่มพื้นที่ สีเขียว ความสะอาด 

และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ มุงเนน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด 

8) อนุรักษและสงเสริมการฟ นฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษา ความ

หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ตนน้ำและปาธรรมชาติที่สำคัญ ในพื้นที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ 

นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทรและศรีสะเกษ โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีปาอนุรักษ และพ้ืนที่

ปานอกเขตอนุรักษใหชัดเจน สงเสริมประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟู ปลูกปา และปูองกันการบุกรุก เพื่อ

รักษาพื้นที่ปาตนนำ้และปองกันการชะลางพังทลายของดินรวมถึงการอนรุักษพ้ืนที่ชุมน้ำ 



 

 

9) สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด

สรางสรรค ในการพัฒนาภาค โดยใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา หนวยงานดานการวิจัยพัฒนา ที่กระจาย

ตัวอยูในพื้นที่ สรางความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือขายของ อุตสาหกรรมใน

ลักษณะคลัสเตอร สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ใหมีความพรอมดานโครงสราง พื้นฐานและ

บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม สงเสรมิและสนับสนุนการวิจัยในข้ันประยุกต และทดลอง

เพิ่มขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑตนแบบ การทำวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ และโรงงานนำรอง เพื่อให

สามารถแปลงงานวิจัยไปสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ โดยสงเสริม ชุมชนในการ

สรางสรรคกิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแตละเดือนในพ้ืนที่ตางๆ โฆษณาประชาสัมพันธแก นักทองเท่ียว

ทั้งชาวไทยและตางประเทศ เพื่อสรางการรับรูสินคา บริการ แหลงทองเที่ยวที่สะทอนอัตลักษณของ ชุมชน 

และเมืองเกา ไดแก เมืองเกาบุรีรัมย เมืองเกาพิมาย เมืองเกาสุรินทร เมืองเกานครราชสีมา และเมืองเกา 

สกลนคร พัฒนาแบรนดและสื่อสารความแตกตางของชุมชนตาง ๆ ในรูปแบบการเลาเรื่อง (Storytelling) 

สงเสริมการขายแพ็กเกจการทองเที่ยวเพื่อกระตุนการทองเท่ียวนอกฤดูกาล สงเสรมิการตลาดแบบมีเปาหมาย 

เฉพาะกลุม เชน กลุมผูสูงอายุ กลุมนักเรียนนักศึกษา กลุมผูปฏิบัติธรรม กลุมสุภาพสตรี เปนตน 

๒) พัฒนาและสงเสริมการทองเที ่ยวอารยธรรมอีสานใตในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย 

สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนทองเที่ยวในแตละจังหวัดที่ดึงจุดเดน หรืออัต

ลักษณของแตละพื้นที ่มาสรางเสนทางทองเที่ยวเชื ่อมโยงแหลงทองเที ่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต และ 

เชื่อมโยงสูประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักและคาใชจายเฉลี่ยตอหัวของกลุม 

นักทองเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและตางประเทศ พัฒนาสินคาและบริการที่มีจุดเดนหรืออัตลักษณที่สรางจาก 

ทุนทางวัฒนธรรม เพื ่อใหเกิดความจดจำและสรางความโดดเดน ลอกเลียนไดยาก พัฒนาบุคลากรและ 

ผูประกอบการการทองเที่ยวใหเปนมืออาชีพ รักษามาตรฐานการใหบริการ จัดทำแผนที่ทองเที่ยวใหทองเที่ยว 

ไดตลอดทั้งป พัฒนาระบบโลจิสติกสขนถายนักทองเที่ยวอยางเปนระบบไปสูแหลงทองเที ่ยว ดูแล ความ

ปลอดภัยและสุขลักษณะใหนักทองเที่ยว 

๓) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 

นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงแหลง ทองเที่ยว

กับประเทศเพ่ือนบาน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมลานชาง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดย

พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ ใหสอดคลองกับกระแสความนิยมการทองเที่ยวเชิง วัฒนธรรมของ

สองฝงโขง พัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวใหมีความหลากหลาย อาทิ การทองเที่ยว/พักผอน ชมทัศนียภาพและ

วิถีช ีว ิตลุ มแมน้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การทองเที ่ยวดวยจักรยานและการเดินทางแบบ คาราวาน 

(Cycling/Caravan Tours) การทองเที ่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เปนตน พัฒนาถนน เชื ่อมโยง

ระหวางแหลงทองเที่ยว พัฒนาทาเรือและการทองเที่ยวทางน้ำใหไดมาตรฐานความปลอดภัย สงเสริมการ

บริหารจัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสรางงานและรายได เนนพัฒนาผูประกอบการดานการจัดการ และทักษะ

ทางภาษาเพื่อรองรบันักทองเท่ียวตางชาติที่เพ่ิมข้ึน 



 

 

๔) พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวยุคกอนประวัติศาสตรในจังหวัดขอนแกน กาฬสินธุ อุดรธานี 

หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและพิพิธภัณฑใหเปนแหลงเรยีนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต 

ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมเีดีย หรือกิจกรรมตางๆ ใหผูชมมีสวนรวมมีความสนุกรื่นรมยเสมอ 

(playandlearn) ทั้งภาษาไทยและตางประเทศ เพื่อขยายฐานนักทองเที่ยวที่สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาค

ตั้งแตยุค กอนประวัติศาสตรจนถึงปจจุบัน ปลูกฝงใหเด็กเขาพิพิธภัณฑผานกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน

และนันทนาการ ของครอบครัว พัฒนาสินคา/บริการ/ ของที่ระลึก ปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลง

ทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื ่อง พัฒนาระบบขนสงสาธารณะเขาสูแหลง

ทองเท่ียวเพ่ือใหเขาถึงไดงายและ กลับมาไดบอยครั้ง 

๕) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดย 

สงเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาใหครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มทั้งจากการกีฬาและธุรกิจท่ี 

เกี่ยวของ อาทิ ธุรกิจการแขงขันตางๆ การผลิตอุปกรณ/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแขงขัน อาหารเสริมและ 

เครื่องดื่ม โรงแรม รานอาหาร การเดินทางและขนสง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพทุกระดับ เปนตน 

สงเสริมการศึกษาในดานเวชศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรการกีฬา และการบริหารจัดการธุรกิจกีฬา เพื่อผลติ 

บุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งสงเสริม 

กิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธเพ่ือสรางการรับรูใหกับนักทองเที่ยว 

๖) พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 

โดย สงเสริมการทองเท่ียวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือใหเกิดความสมดุลและ

ยั่งยืน มุงเนนนักทองเที่ยวคุณภาพเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรมการทองเที่ยวที่มุงเนนใหเกิดความคุมคาตอ 

ประสบการณมากกวาการทองเที่ยวที่คุมคาเงินสนับสนุนใหคนไทยเดินทางมาทองเที่ยวในพื้นที่มากขึ้นรวมทั้ง

ให ความรูนักทองเที่ยวในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

๗) พัฒนาแหลงทองเที่ยวและสิ ่งอำนวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให

นักทองเที่ยว ประชาสัมพันธการทองเที่ยวและพัฒนาเสนทางการทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงในลักษณะเครือขาย เพ่ือ

กระจายนักทองเที่ยวจากเมืองหลักไปสูชุมชน และทองถ่ิน เชื่อมโยงกิจกรรมการทองเที่ยวระหวางภาคเอกชน

กับชุมชน และทองถ่ินทั้งใน ประเทศ และกับประเทศเพ่ือนบานที่สอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว

รวมทั ้งพัฒนาทักษะฝ ม ือบ ุคลากรใน ภาคบริการและการท องเที ่ยว จัดฝ กอบรมมัคค ุเทศกด  าน

ภาษาตางประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินคา OTOP สินคา วิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก รานอาหาร ที่พัก ใหมี

คุณภาพดี สงเสริมการทองเที ่ยว เฉพาะกลุมตามความสนใจของ นักทองเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการ

สิ่งแวดลอมในแหลงทองเที่ยว 

 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจ

หลักภาคกลางและ พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ

ของภาค  



 

 

แนวทางการพัฒนา  

๑) เรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พ้ืนที ่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ใหแลวเสร็จตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อาทิ แผนการ

พัฒนารถไฟ ความเร็วสูงชวงนครราชสีมา - หนองคาย การพัฒนาโครงขายรถไฟทางคู ช วงขอนแกน - 

หนองคาย ชวงจิระ - อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหวางเมือง และทางพิเศษชวงระเบียง

เศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก  

๒) เรงพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสงภายในภาคใหเปนระบบที่สมบูรณ อาทิการ

พัฒนารถไฟ สายใหม (บานไผ-นครพนม) โครงการพัฒนาทาอากาศยานใหสามารถรองรับปริมาณความ

ตองการเดินทางและขนสง สินคาทางอากาศที่เพิ่มขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย รอยเอ็ด นครราชสีมา 

ขอนแกน เลย และสกลนคร) และ ขยายถนน 4 ชองจราจรเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 

๓) พัฒนาเมืองขอนแกนใหเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจการคา การลงทุน การบริการสุขภาพ 

และ ศูนยกลางการศึกษา โดยจัดทำแผนแมบทพื้นที่ศูนยกลางความเจริญ เชน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เขต 

นวัตกรรมพื้นที่อนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม และพื้นที่เปดโลง เปนตน พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน 

เชื่อมโยงกับระบบโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหวางภาค เรงรัดพัฒนาระบบขนสงรางเบาเมืองขอนแกน 

พรอมทั้งสงเสริมระบบขนสงสาธารณะในเมืองใหเชื่อมโยงระหวางเมืองและระบบขนสงอ่ืน  

๔) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมืองนครราชสีมา 

เมืองขอนแกน และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพื้นที่ในรูปแบบเมืองกระชับ ใหมีการใชประโยชนที่ดินแบบ 

ผสมผสานทั้งการทำงาน การอยูอาศัย และการนันทนาการลอมรอบสถานีขนสง และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมือง 

ชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั ้งบริเวณใกลพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ นครพนม หนองคาย 

มุกดาหาร ใหมีความพรอมสำหรับรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื ่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

และเปนศูนยกลางความเจริญในการกระจายความเจริญไปยังพ้ืนที่โดยรอบ  

๕) พัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ 

เชี่ยวชาญของผูประกอบการอุตสาหกรรมซอมบำรุงและผลิตชิ้นสวนอากาศยานและระบบรางที่ไดมาตรฐาน

และ เปนที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนากำลังแรงงานและนวัตกรรมเพื ่อเตรียมพรอมรองรับการพัฒนา

อุตสาหกรรม การบินในจังหวัดนครพนม รอยเอ็ด และขอนแกน อุตสาหกรรมระบบรางในจังหวัดขอนแกน 

นครราชสีมา และพัฒนาสถานีขนสงสินคาในจังหวัดขอนแกน นครราชสีมา และอุดรธาน ี 

 

ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานใน

การ สรางความ เขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกจิ  

แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาดานชายแดน โดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอ สนับสนุน

การ จัดการดานพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ใหไดมาตรฐานสากล 



 

 

เรงเชื่อมตอ ระบบสารสนเทศภายใน และระหวางหนวยงานเพื่อสามารถใหบริการ ณ จุดเดียว (National 

Single Window) เพิ่ม อัตรากำลังเจาหนาที่ใหเพียงพอพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณจุดผอนปรน

การคาชายแดนที่มีศักยภาพ  

๒) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเรงกอสรางสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 5 

(บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเสนทางใหมเชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงโครงขาย

เสนทาง คมนาคมระหวางไทย ลาว เวียดนาม และจีน ใหมีความสะดวก ประหยัดเวลาและคาใชจายในการ

เดินทาง ๓) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือเสริมสราง 

ศักยภาพในการลงทุนและสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน พรอมทั้ง

เรงรัด การดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหมีความพรอมดานโครงสราง

พ้ืนฐานและบริการ CIQ ที่ไดมาตรฐานสากล 

 

3.2 แผนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ 
แผนพัฒนากลุ มจังหวัด ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) กลุ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ๑ ประกอบดวย ๕ จังหวัด ตั้งอยูตอนบนของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี เลย หนองคาย 

หนองบัวลำภู และบึงกาฬ มีชัยภูมิที่โดดเดน ซึ่งเปน จังหวัดที่เชื่อมตอ “ประตูสูอาเซียน” ไปยังประเทศลาว 

โดยสามารถเดินทางจากจังหวัดเลย หนองคาย และบึงกาฬ ขามไปยังฝงประเทศลาวได มีเอกลักษณในดาน

การทองเที่ยวเฉพาะตัวที่ไมเหมือนที่ใด โดยมุงเนนการ ทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและ

ประวัติศาสตรอาทิ อารยธรรมลานชางที่มีความเจริญรุงเรือง ทั้งการเมืองการปกครอง ดานศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดจนพระพุทธศาสนา และมีพัฒนาการเคียงคูมาพรอมกันกับ อารยธรรมอื่นๆ ใกลเคียง มีแหลงทองเที่ยว 

ทางประวัติศาสตรที่มี ชื่อเสียงระดบัโลก เชน แหลงโบราณคดีบานเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีเปน

แหลงโบราณคดีสำคัญ และมีคุณคาทางประวัติศาสตรซึ่งมีอายุในสมัยกอนประวัติศาสตรยอนหลังไปกวา 

๕,๐๐๐ ปพิพิธภัณฑหอยหิน โบราณ ๑๕๐ ลานป และซากฟอสซิลไดโนเสาร ต้ังอยูบานหวยเดื่อ ตำบลโนนทัน 

อำเภอเมือง จังหวัด หนองบัวลำภู เปนตน  

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๕ ป(พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๕ ) 
วสิัยทัศน  

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ ศูนยกลางการคาและโลจิสติกสการทองเท่ียวมาตรฐานสากล ชุมชน

นาอยูอยางยั่งยืน” 

เปาหมายการพัฒนาของกลุมจังหวัด 

(๑) เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 

(๒) ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

(๓) ยกระดับการพัฒนาคณุภาพชีวิต 

(๔) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 



 

 

ตัวช้ีวัดของกลุมจังหวัด  

(๑) อัตราการขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมของกลุมจังหวัด  

(๒) อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลคาการคา  

(๓) ผลติภาพแรงงานเฉล่ียเพ่ิมขึ้น  

(๔) ผลติภาพการผลิตสินคาเกษตร  

(๕) รายไดจากการทองเที่ยว  

(๖) ระดับความเหล่ือมล้ำในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด  

(๗) สัดสวนประชากรในการเขาถึงสวัสดิการ  

(๘) รอยละของสัดสวนพื้นที่ปาตอพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น  

(๙) การจัดการขยะมูลฝอย 

 

ประเด็นการพัฒนากลุมจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร)  

 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่  

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)  

๑. พัฒนาระบบสาธารณปูโภค และโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยอยางเปนระบบสู มาตรฐานเกษตรอินทรียและสงเสริมการสราง

มูลคาเพ่ิม ของสินคาเกษตร  

๓. สรางรายไดและยกระดับคุณภาพชีวติเกษตรกร  

๔. สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมทางดานการผลติ  

๕. พัฒนาการคาสูสากล และสงเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 

 

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

การสงเสรมิการทองเท่ียววิถชีีวิตลุมแมนํ้าโขง 

การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทาเทียม 

การรักษาสมดลุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา อยางยั่งยืน



 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวิตลุมแมน้ำโขง  

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)  

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกดานการทองเท่ียว  

๒. สงเสริมและยกระดับนวัตกรรมสูมาตรฐานดานการทองเที่ยวลุมแมน้ำโขง  

๓. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกชวงวัยอยางเทา

เทียม  

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)  

๑. การสงเสริมใหประชาชนไดเขาถึงสวัสดกิารขั้นพ้ืนฐานของรัฐอยางท่ัวถึง  

๒. สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดของกลุมจังหวัด  

๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกชวงวัย 

  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนา 

อยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ)  

1. สงเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรลุมน้ำแบบ 

บูรณาการของกลุมจังหวัด  

๒. สงเสริมมาตรการปูองกัน การแกปญหา และเยียวยา จากปญหาทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

ที่เกิดข้ึนในพื้นที่  

 ๓. การเตรียมความพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก (Climate change) 

 

 

๓.๓ แผนพฒันาจังหวัด 

 แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision)  

“หนองบัวลำภู เมืองนาอยู นาเที่ยว” 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนา  

๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPS) ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ ๔.๕ ตอป  

๒. รายไดเฉลี่ยตอหัวประชากรเพิ่มขึ้น รอยละ ๔ ตอป  

๓. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ ๑๐ ตอป  

๔. พื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน รอยละ ๑ ตอป  

๕. ปรมิาณขยะลดลง รอยละ ๗ ตอป 



 

 

พันธกจิ (Mission) 

๑. พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

  ๒. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเที ่ยวใหเขมแข็ง สามารถ

แขงขันได  

  3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวก เพ่ือใหจังหวัดหนองบัวลำภู เปนเมืองนา

อยู นาเที่ยว  

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอนุรักษ ฟนฟู รวมถึงการใช ประโยชน

อยางเหมาะสมและย่ังยืน 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue)  

 
 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการยกระดับคุณภาพชีวิต  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ทุกระดับ ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน  

๒. ระดับเชาวปญญา (IQ) ของนักเรียนในจงัหวัดหนองบัวลำภ ูไมต่ำกวา เกณฑมาตรฐาน  

๓. ครวัเรือนมีรายได ผานเกณฑทุกครัวเรอืน  

๔. ผูวางงานในกำลังแรงงานลดลงรอยละ ๑ ตอป  

๕. ประชากรผูพิการ/ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐ รอยละ ๑๐๐  

๖. มศีูนยพัฒนาอาชพีและสงเสรมิสุขภาพผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นจำนวน ๓ แหงตอป (ทุกหมูบาน)  

7. จำนวนแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและฝมือแรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ ๕ ตอป  

8. ประชากรเปนโรคที่ไมใชโรคติดตอ (ตอแสนประชากร) ลดลงรอยละ ๐.๒๕ ตอป  

แนวทางการพัฒนา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการยกระดับคุณภาพชวิีต 

การสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมการคา
การลงทุน 

การยกระดับการทองเท่ียวและบริการ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

การเสริมสรางความมั่นคงเพ่ือความสงบสุขของประชาชน



 

 

๑.สรางโอกาสการศึกษาใหประชาชนอยางทั ่วถึง และเรงร ัดยกระดับคุณภาพ ผู เร ียนสู 

มาตรฐานสากล  

2. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนดวยกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE  

๓. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทาง ปรัชญา ของ

เศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) จนเปนวิถีชีวิต  

๔. สรางโอกาสการเขาถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ  

5. สรางภูมิคุนกันทางสังคมใหกับคนในสังคมทุกชวงวัยและผูพิการพัฒนาใหมี ความเขมแข็ง

ตลอดชีวิต  

๖. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผูดอยโอกาส/ผูพิการ ใหมีอาชีพและมีรายได  

๗. สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพประชาชน 

 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรมการคาการ

ลงทุน  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย รอยละ ๔.๕ ตอป  

๒. รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเพ่ิมขึ้น รอยละ ๔ ตอป  

๓. พ้ืนที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้นเปน ๓,๐๐๐ ไรตอป  

๔. พื้นที่ไดรับประโยชนจากชลประทานเพ่ิมข้ึนรอยละ ๓ ตอป  

๕. กลุม/องคกรวิสาหกิจชุมชนมีการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดตนทุนการผลิต เพิ่มขึ้นรอยละ 

๑๐ ตอป  

แนวทางการพัฒนา  

๑. บรหิารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ  

๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบและยั่งยืน  

๓. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิต ผูประกอบการดวยองคความรู นวัตกรรมและสงเสริม 

การตลาด  

๔. สงเสริมการใชพลงังานทดแทนเพ่ือลดตนทนุการผลิตภาคการเกษตร  

๕. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การ

ลงทุน 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การยกระดับการทองเที่ยวและบริการ  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  

๒. จำนวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  



 

 

แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทองเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวก  

๒. สงเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  

๓. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน  

๔. สรางและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการทองเที่ยวและบริการที่สอดคลองกับอัตลักษณของพ้ืนท่ี  

๕. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

๑. พื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑ ตอป  

๒. ปรมิาณขยะลดลงรอยละ ๗ ตอป  

๓. อัตราสารเคมอีันตรายตกคางในสิ่งแวดลอมลดลงรอยละ ๕๐  

แนวทางการพัฒนา  

๑. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม  

๒. อนุรกัษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำและพ้ืนท่ีลุมน้ำ  

๓. บรหิารจัดการขยะและนำ้เสียอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การเสริมสรางความม่ันคงเพื่อความสงบสุขของประชาชน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. คดีชีวิต รางกาย เพศและคดีประทุษรายตอทรัพย ลดลงรอยละ ๒.๕ ตอป  

๒. สัดสวนคดียาเสพติด ลดลงรอยละ ๑๐ ตอป  

๓. ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนน ลดลงรอยละ ๔ ตอป  

๔. จำนวนอาสาสม ัครและเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและเฝาระว ังป ญหา 

อาชญากรรมและยาเสพติดเพ่ิมขึ้นรอยละ ๕ ตอป  

กลยุทธภายใตประเด็นการพัฒนา  

๑.สงเสริมการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหชุมชน  

๒. เสริมสรางพลังทุกภาคสวนในการปองกันอาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติด  

๓. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน 

 



 

 

๔. ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภ ู 

วิสัยทศัน(vision)  

“หนองบวัลำภู เมืองนาเที่ยว นาอยู สูการพัฒนาที่ย่ังยืน” 

พันธกจิ (Mission)  

  ๑. พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และระบบการปองกัน และ

บรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

  ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และใช

ประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน  

  ๓. สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข เพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

  ๔. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเที ่ยวใหเขมแข็ง 

สามารถแขงขันได 

  เปาประสงครวม  

  ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีพ 

ดวยรายไดหลักจากการเกษตรและการทองเท่ียวภายใตการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และ

การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตาม หลัก

เศรษฐกิจพอเพยีง 

 

 
ยทุธศาสตรการพัฒนา  

 
ยทุธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  

เปาประสงค  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงัคมมีความม่ันคง ปลอดภยั  

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถ่ิน 

ดานการบริหารจัดการ และ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ทองถิ่น 

ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถิ่นตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



 

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. จำนวนหน้ีสินเฉลี่ยตอครัวเรือนลดลง  

๒. อัตราการปวยดวยโรคที่สำคัญ เชน เบาหวาน ลดลง  

๓. จำนวนปการศกึษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป  

๔. ประชากรผูพิการ/ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๐  

๕. จำนวนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ  

 

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ  

๒. สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพประชาชน  

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

๔. สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับคนในสังคมทุกชวงวัยและผูพิการ พัฒนาใหมีความเขมแข็ง 

ตลอดชีวิต  

๕. สงเสริม สนับสนนุการมีสวนรวมของประชาชน  

๖. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสรางจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย 

ใหกับประชาชน 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ทองถิ่น  

เปาประสงค  

๑. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณและยั่งยืน  

๒. บรหิารจัดการน้ำอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑ ตอป  

๒. คุณภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ,อากาศ) อยูในเกณฑมาตรฐาน  

๓. ปรมิาณขยะลดลงรอยละ ๗ ตอป  

๔. พ้ืนที่ไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมขึ้น  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม  

๒. อนุรกัษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำและพ้ืนท่ีลุมน้ำ  

๓. บรหิารจัดการขยะและนำ้เสียอยางมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

เปาประสงค  

๑. อนุรกัษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

๒. เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว  

๓. สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและมุงเนนสูความเปนเลิศ  

 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

  ๑. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและสืบสาน รอยละ 

๕๐ ตอป  

๒. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  

๓. จำนวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  

๔. ประชาชนออกกำลังกายและเลนกีฬาเพ่ิมมากขึ้น รอยละ ๕ ตอป  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดหนองบัวลำภู  

๒. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามศกัยภาพของพื้นที่  

๓. สงเสริมประชาสัมพันธการตลาดดานการทองเที่ยว  

๔. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค  

๑. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และรายไดของเกษตรกร  

๒. เพิ่มพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย  

๓. สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพและผูประกอบการขนาดกลางขนาดยอม  

๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน การบริการ  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GDP) ขยายตัวรอยละ ๔ ตอป  

๒. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  

๓. พื้นที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น เปน ๓๐,๐๐๐ ไร  

๔. มีการรวมกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน ๓๐ กลุมตอป  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

  ๑.พัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผูประกอบการดวยองคความรูนวัตกรรมและการ สงเสริม

การตลาด  



 

 

๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบอยางยั่งยืน 

๓. สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อสรางความเขมแข็ง 

 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู 

วิสัยทัศน(vision)  

“หนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู เคียงคูธรรมชาติ ประชาชนฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข”  

พันธกิจ (Mission)  

  ๑. พัฒนาระบบโครงขายการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และระบบการปองกัน    

และบรรเทาสาธารณภัยใหไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  

  ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู และใช

ประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน  

  ๓. สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุข    

เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน  

  ๔. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเที ่ยวใหเขมแข็ง 

สามารถแขงขันได 

เปาประสงครวม  

ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีพ 

ดวยรายไดหลักจากการเกษตรและการทองเที่ยวภายใตการพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยทุธศาสตรการพัฒนา  

 
ยทุธศาสตรท่ี ๑ ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน  

เปาประสงค  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงัคมมีความม่ันคง ปลอดภยั  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. จำนวนหนี้สินเฉล่ียตอครัวเรือนลดลง  

๒. อัตราการปวยดวยโรคที่สำคัญ เชน เบาหวาน ลดลง 

๓. จำนวนปการศึกษาเฉล่ียของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป  

๔. ประชากรผูพิการ/ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นรอยละ ๗๐  

๕. จำนวนการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ 

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ  

๒. สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพประชาชน  

๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวติ  

 ๔. สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับคนในสังคมทุกชวงวัยและผูพิการ พัฒนาใหมีความเขมแข็ง 

ตลอดชีวิต  

๕. สงเสริม สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน  

๖. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสรางจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย 

ใหกับประชาชน 

 

ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน 

ดานการบริหารจดัการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 

ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

ดานการสงเสริมเศรษฐกจิชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย



 

 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทองถิ่น  

เปาประสงค  

๑. ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณและยั่งยืน  

๒. บรหิารจัดการน้ำอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑ ตอป  

๒. คุณภาพสิ่งแวดลอม (น้ำ,อากาศ) อยูในเกณฑมาตรฐาน  

๓. ปรมิาณขยะลดลงรอยละ ๗ ตอป  

๔. พ้ืนที่ไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมขึ้น  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม  

๒. อนุรกัษและฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำและพ้ืนท่ีลุมน้ำ  

๓. บรหิารจัดการขยะและนำ้เสียอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

เปาประสงค  

๑. อนุรกัษศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

๒. เพิ่มมูลคาการทองเที่ยว  

๓. สงเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพและมุงเนนสูความเปนเลิศ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นไดรับการอนุรักษและสืบสาน รอยละ 

๕๐ ตอป  

๒. รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ตอป  

๓. จำนวนนักทองเที่ยวเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  

๔. ประชาชนออกกำลังกายและเลนกีฬาเพ่ิมมากขึ้น รอยละ ๕ ตอป  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดหนองบัวลำภู  

๒. พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามศกัยภาพของพื้นที่  

๓. สงเสริมประชาสัมพันธการตลาดดานการทองเที่ยว ๔. สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ

นันทนาการ 

 



 

 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค  

๑. เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน และรายไดของเกษตรกร  

๒. เพิ่มพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย  

๓. สรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพและผูประกอบการขนาดกลางขนาดยอม 

๔. เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน การบริการ  

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

๑. ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GDP) ขยายตัวรอยละ ๔ ตอป  

๒. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ ๑๐ ตอป  

๓. พื้นที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้น เปน ๓๐,๐๐๐ ไร  

๔. มีการรวมกลุมอาชีพเพ่ิมข้ึน ๓๐ กลุมตอป  

กลยุทธการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา  

๑. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิตผูประกอบการดวยองคความรูนวัตกรรมและการ สงเสริม

การตลาด  

๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบอยางยั่งยืน  

๓. สงเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อสรางความเขมแข็ง 

 

  ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย 

 

 (2) ยุทธศาสตรของเทศบาลตำบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู (พ.ศ.

2566-2570) 

  วิสัยทัศน (Vision)   

  เทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดกำหนดวิส ัยทัศน เพ ื ่อแสดงสถานการณในอุดมคติซึ ่งเปน

จุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ ้นในอนาคตขางหนาซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ

ทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดานภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน 

คาดหวังท่ีจะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 

  “ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เศรษฐกจิพอเพียง การเมืองโปรงใส น้ำไหล ไฟสวาง หนทาง

สะดวก ” 

  ยุทธศาสตร 



 

 

 
 

  ยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ ่นตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางการพัฒนา 

  1.1 การจดัทำแผนแมบทชุมชนการสงเสริมสนบัสนุนการดำเนินงานขององคกรชุมชนทุกระดับ                                               

  1.2 พัฒนาการสงเสริมอาชีพใหแกกลุมอาชพีผลติภัณฑชุมชน  

 1.3 พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑการบรรจุภัณฑ  และการตลาดแกสินคาที่ผลิตใน

ชมุชน                                                                                          

  1.4 สงเสริมและสนับสนนุอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  

  1.5 สงเสริมและสนับสนนุวิสาหกิจชุมชน                                                           

  1.6 สนับสนุนการจดัต้ังกลุมออมทรัพยหรือการรวมกลุมในรปูแบบอื่น ๆ                  

  1.7 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง                                                                   

  1.8 สงเสริมสนับสนุนศูนยการเรียนรูชมุชน                                                      

  1.9 สงเสริมและประชาสัมพันธการทองเที่ยว                                                    

  1.10 การพัฒนาผูประกอบการธรุกิจและบริการการทองเที่ยว 

 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

สิ่งแวดลอมย่ังยืน 

 แนวทางการพัฒนา 

2.1 การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค  บรโิภค  และการเกษตร  

2.2 สงเสริมการอนรุักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม            

2.3 สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและมลพิษตางๆ 

2.4 พัฒนาและดูแลที่สาธารณะเพื่อเปนศนูยสุขภาพชุมชน                       

2.5 พัฒนาปรับปรงุภูมิทัศนชุมชน  ใหเปนแหลงทองเท่ียว                         

2.6 ปรับปรุงละพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
ส่ิงแวดลอมยั่งยืน

การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น

การพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภมูปิญญาทองถิ่น



 

 

  ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาดานการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
  แนวทางการพฒันา 

  3.1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  3.2 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                                

3.3 สรางเสริมสขุภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ                                                          

3.4 จัดระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข                                 

  3.5 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

3.6 การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                            

3.7 พัฒนาศูนยตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด                                          

  3.8 สงเคราะหและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตร ีคนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส 

  3.9 เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว                                   

  3.10 สงเสริมการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย                                           

  3.11 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและควบคมุโรคติดตอ 

  3.12 สงเสริมการดูแลรกัษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติดตอ 

  3.13 สนับสนุนศูนยอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือนทองถ่ิน 

  3.14 สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมสีวนรวมมาใชในการบริหารจัดการ  

  3.15 การประยุกตใชอนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาขอพิพาททางการปกครอง 

  3.16 การบริการประชาชน 

  3.17 การสงเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ  

 

  ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 แนวทางการพฒันา 

 4.1 สงเสริมพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ                                                                     

 4.2 สงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น และปราชญชาวบาน                      

 4.3 สงเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของทองถ่ินเพื่อการทองเท่ียว 

 

(3 ) เปาประสงค 

 1. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงในการดำรงชีวิตท่ียั่งยืน 

 2. โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 3. ชุมชนสะอาด สวยงาม สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ 

 4. ประชาชนมีการศึกษา สรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต กาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางมี

คุณภาพ 

 5. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง 

 6. ประชาชนไดรับการบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ 

 

 



 

 

(4) ตัวชี้วัด 

 1. ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นรอยละ 5 

 2.  ในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีโครงสรางพื้นฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ 80 

 3.  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ 90 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู   

 4.  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด รอยละ 80 มีความรู และมีสวนรวมในการ

พัฒนาการทองเท่ียวศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

 5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนรอยละ 10 

 6.  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ 5 และพึ่งตนเองไดมากขึ้น 

 7.  ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโนนสะอาด รอยละ 60 นาอยูอยางสงบสุข  

 8.  การบริการจัดการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด  มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง 

รอยละ 60 

 9.  การบริการจัดการของเทศบาลตำบลโนนสะอาด มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูง รอย

ละ 60 

 

(5) คาเปาหมาย 
 1. ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและรวดเรว็   
 2. ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    
 3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
 4. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข    
 5. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 

(6) กลยุทธ 
 1. พัฒนาขุดลอกคูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 

 2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา คร ูนักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

 3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม 

ลดตนทุน  เพิ่มมูลคาผลผลติทางการเกษตรปรับปรุงผลิตผลใหมีคณุภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปร

รูปสินคาทางการเกษตรสงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหนวยและเพื่อการอนุรักษ

และเพ่ิมชองทางตลาด 

 4. สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให

พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ประชาชน และคุมครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชนพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   

 5. ปองกันและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทกุระดับ 

 6. ดำเนินการโครงการ เพื ่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพื้นที ่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริม

สุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  



 

 

 7. สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความจำเปน

และความตองการของประชาชนกอสราง ปรบัปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 

 8. พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถิ่น 

โดยการอนรุักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

 9. ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร 

สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศกึษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

 10. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 11. สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการเตรียมความพรอมใน

การปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 

 12. พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความ

อุดมสมบูรณสรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน 

 

(7) จดุยืนทางยุทธศาสตร(Positioning)  

  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ( 2561-2565 ) เปนการดำเนินการภายใตสถานการณและ

ความเสี ่ยงซึ ่งเกิดขึ้นจากการเปลี ่ยนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวทาง

การเมืองในระดับประเทศ ที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ      

ที่เปนไปอยางรวดเร็วและสงผลกระทบอยางชัดเจนตอเทศบาลตำบลโนนสะอาด ดังนั้น ทิศทางการบริหาร

จัดการตำบล จึงมุงเนนภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว จึงเปน

การใชจุดแข็งและศักยภาพที่มีอยูใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตำบล เพื่อสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืนโดย

ใหความสำคญักับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค การพัฒนาดาน การศึกษา เศรษฐกิจ

ภายในตำบล เพื ่อเปนฐานรากในการพัฒนาเสริมสรางความเขมแข็งของกลุ มอาชีพ ภาคการเกษตร 

ขณะเดียวกันจำเปนตองปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ  

การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานระบบคมนาคมขนสงที่ตองกาวไปพรอมกับการยกระดับคุณภาพ

คน การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ใหเปนพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตำบล 

  นอกจากนี ้ยังจำเป นตองมีการบริหารจัดการองคกร เพื ่อสรางความเปนธรรมในสังคมให

ความสำคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนและเปนไปตามหลักการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีรวมทั้งการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ

องคกร  สงเสริมใหประชาชนเขาถึงทรัพยากรอยางมีสวนรวม ควบคูกับการปลูกจิตสำนึกคานิยมประชาธิปไตย

และ ธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม โดยยังคงยึดหลักการ “ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เศรษฐกิจ

พอเพียง การเมืองโปรงใส น้ำไหล ไฟสวาง หนทางสะดวก” โดยการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวและสรางความ

มั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหคนตำบลโนนสะอาด ทุกภาคสวนตอง

พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกตำบลอยางรอบคอบ และวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว

และควรคำนึงถึงยุทธศาสตรการพัฒนาในกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่ควรมุงเนนแกไขปญหาการ

ฟนฟูระบบนิเวศนเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสรางการผลิตดานการเกษตร พัฒนาการทองเที่ยว 

การสงเสรมิการคาเรงแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำจาภาวะฝนแลง 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลตำบลโนนสะอาด อำเภอศรบุีญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

แผนผังท่ี 1 แสดงความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

๑ บรหิารจดัการน้ำให
เพียงพอตอการพัฒนา
เศรษฐกจิและคุณภาพ

ชีวิตอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 

(มี ๖ ยทุธศาสตร) 
 

1. การ
เสริมสราง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ ๑๒  

(มี ๑๐ ยุทธศาสตร) 

 

 

แผนพัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียง 

เหนือ พ.ศ 2560 
-2565 ฉบบั

ทบทวน 
(มี 6 ยทุธศาสตร) 

แผนการพัฒนากลุม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ 

(มี 4 ยทุธศาสตร) 

2. การสราง
ความเปน

ธรรมและลด
ความเหล่ือม
ล้ำในสังคม 

3. การสราง
ความเขมแขง็
ทางเศรษฐกิจ
และแขงขันได
อยางยั่งยืน 

 

4. การเติบโต
ที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

เพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

5. การ

เสรมิสรางความ
ม่ันคงแหงชาติ
เพ่ือการพัฒนา
ประเทศสูความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 

6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั
การปองกนัการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

 

7. การพัฒนา
โครงสราง

พ้ืนฐานและ
ระบบ 

โลจิสติกส 

8. การพัฒนา

วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี 

วิจยั และ

นวัตกรรม 

9. การ

พัฒนาภาค

เมืองและ

พ้ืนที่

เศรษฐกิจ 

10. ความ

รวมมือ

ระหวาง

ประเทศเพ่ือ

การพัฒนา 

1. ดานความมั่นคง 
2. ดานการสราง

ความสามารถในการ
แขงขัน 

3. ดานการพัฒนาและ
เสริมสรางศกัยภาพ
ทรัพยากรมนุษย 

4. ดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทาง

สังคม 

5. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

6. ดานการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

๒ การสงเสริมการทองเที่ยววิถีชีวติลุมแมน้ำ
โขง 

๓ การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับ
คุณภาพชีวติในทุกชวงวัยอยางเทาเทยีม 

๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนา อยางยั่งยืน 

๓ สรางความเขมแข็ง
ของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคูกับการแกปญหา
ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

4 พัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงบูรณา

การ 

 ๒ แกปญหาความยากจน
และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู
มรีายไดนอยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ำทางสังคม 

๕ ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขาย
คมนาคมขนสงที่เช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและ พ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง

และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมๆของภาค 

๖ พัฒนาความรวมมือและใช
ประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ

เพ่ือนบานในการ สรางความ เขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและ

แนวระเบียงเศรษฐกิจ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจ

ชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 

3  การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถิ่น 

4  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๓ การยกระดบัการทองเท่ียวและ

บรกิาร 

๔ การบริหารจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรจังหวดั
หนองบัวลำภ ู

(มี 5 ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท. ใน

เขตจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

(มี 5 ยุทธศาสตร) 

๑ ดานการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ของประชาชนในทองถ่ิน 

๑ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และการยกระดับคุณภาพชวีิต 

๒ ดานการบริหารจัดการและ
อนรุักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมทองถ่ิน 

๓ ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

๔ ดานการสงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร 
เทศบาล 

ตำบลโนนสะอาด 
(มี 4 ยุทธศาสตร) 

 

๕ ดานการพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมและทันสมัย 

แผนพัฒนากลุม
จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ๑ 

(มี 4 ยุทธศาสตร) 

๒ การสงเสริมและเพ่ิมมูลคาสินคา
การเกษตร อุตสาหกรรมการคาการ

ลงทุน ๓๔ 

๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที ่

๒ การสงเสริมการทองเที่ยววถิีชีวติลุม
แมน้ำโขง 

๓ การพัฒนาทุนมนุษยและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในทุกชวงวยัอยางเทาเทยีม 

๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา อยางยั่งยนื 

๕ การเสริมสรางความมั่นคงเพ่ือ

ความสงบสุขของประชาชน 

8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 

8) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (ตอ) 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) เทศบาลตำบลโนนสะอาด  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภ ู

1. พฒันาขดุลอกคู
คลองและจัดสรางแหลง

น้ำ 

2. สงเสริมและพัฒนา

ระบบการศึกษา 

3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ
พืชและเมลด็พันธุพืชท่ีดี

มคีุณภาพ 

4. สงเสรมิชุมชนให
เขมแขง็ 

ยุทธศาสตร 
เทศบาล 

ตำบลโนนสะอาด 
(มี 4 ยทุธศาสตร) 

 

เปาประสงค 
1. ประชาชนมี

อาชีพและรายได
พอเพียงในการ

ดำรงชีวิตท่ีย่ังยืน 

2.โครงสรางพื้นฐานได
มาตรฐานและครอบคลุมทุก

พ้ืนที่ 

3.ชุมชนสะอาด สวยงาม 
ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ 

4.ประชาชนมีการศึกษา 
สรางสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิต กาวสูประชาคม
อาเซียนไดอยางมีคุณภาพ 

กลยุทธ 

5.ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ

แข็งแรง 

วิสัยทัศน “ปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน เศรษฐกจิพอเพียง การเมืองโปรงใส น้ำไหล ไฟสวาง หนทางสะดวก” 

แผนงาน 
(ม ี11 แผนงาน) 

3.การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในทองถ่ิน 

4.การพัฒนาดานศลิปวัฒนธรรม จารตี 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
1. การพัฒนาดานการสงเสรมิเศรษฐกิจ

ชุมชนทองถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2. การพัฒนาดานการบรหิารจดัการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดลอมยั่งยืน 

6.ประชาชนไดรับการ
บริการท่ีรวดเร็ว และ

ประทับใจ 

5. ปองกันและแกไข
ปญหาการเสพยาเสพติด 

6.สงเสรมิสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนใน

ทุกระดับ 

7. สงเสริมสนับสนนุการ
วางระบบการพัฒนาดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน 

8.สงเสริมกิจกรรมดาน
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม

และประเพณ ี

9. ปรับปรุงโครงสราง
การบริหารงาน  

ในองคกร  

10. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ 

11.เตรียมความพรอม
ในการปองกันภัย  

12.พัฒนาฟนฟูและ
อนุรกัษธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

แผนงาน

การเกษตร 

แผนงาน

บริหาร 

งานทวัไป 

แผนงาน

การรกัษา

ความสงบ

ภายใน 

แผนงาน

การศึกษา 

แผนงาน

สาธารณ

สุข 

แผนงาน

สงัคม

สงเคราะห ์

แผนงาน

เคหะชุมชน 

แผนงาน

สร้างความ

เข้มแขง็ของ

ชุมชน 

แผนงาน

อตุสาห

กรรม

โยธา 

แผนงาน

งบกลาง 

แผนงานการ

ศาสนา

วฒันธรรมและ

นันทนาการ 



 

 

ตารางที่ 11 แสดงความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมของเทศบาลตำบลโนนสะอาด 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

เทศบาลตำบลโนนสะอาด 
แนวทางการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรในเขต อปท. ยุทธศาสตรจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

ยุทธศาสตรชาต ิ

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
ดานการสงเสรมิเศรษฐกิจ
ชุมชนทองถ่ินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.การจัดทำแผนแมบทชุมชนการสงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของ
องคกรชุมชนทุกระดับ                                                                                                 
2.พัฒนาการสงเสรมิอาชีพใหแกกลุมอาชีพผลติภณัฑชุมชน  
3.พัฒนาและสงเสริมคุณภาพของผลิตภณัฑการบรรจุภณัฑ  และ
การตลาดแกสินคาที่ผลิตในชุมชน                                                                                         
4.สงเสรมิและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย  
5.สงเสรมิและสนับสนุนวิสาหกจิชุมชน                                                          
6.สนับสนุนการจัดตั้งกลุมออมทรัพยหรือการรวมกลุมในรูปแบบอื่น ๆ                 
7.การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง                                                                  
8.สงเสรมิสนับสนุนศูนยการเรยีนรูชุมชน                                                     
9.สงเสรมิและประชาสัมพันธการทองเท่ียว                                                   
10.การพัฒนาผูประกอบการธุรกิจและบริการการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานการสงเสรมิ
เศรษฐกิจชุมชนทองถ่ินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ ๒ การสงเสรมิ
และเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร 
อุตสาหกรรมการคาการลงทุน 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ดานการบริหารจดัการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมยั่งยืน 

1.การพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  
2.สงเสรมิการอนุรักษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           
3.สงเสรมิการจดัการสิ่งแวดลอมชมุชนและมลพิษตางๆ 
4.พัฒนาและดูแลท่ีสาธารณะเพ่ือเปนศูนยสุขภาพชุมชน                      
5.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนชุมชน  ใหเปนแหลงทองเที่ยว                        
6.ปรบัปรุงละพัฒนาแหลงทองเท่ียวในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการบริหาร
จัดการและอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติร
ตอสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา
ดานการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ของประชาชนในทองถ่ิน 

1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.สงเสรมิและสนับสนุนการจัดการศึกษา                                                               
3.สรางเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ                                                                                  
4.จัดระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข                                
5.พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและทันสมยั 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและการ
ยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสรมิสราง
ความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
ของประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานความมั่นคง 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 
ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสราง
โอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 



 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

แนวทางการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรในเขต อปท. ยุทธศาสตรจังหวัด

หนองบัวลำภ ู
ยุทธศาสตรชาต ิ

6.การพัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น                                                                            
7.พัฒนาศูนยตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด                                         
8.สงเคราะหและพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผูดอยโอกาส 
9.เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว                                  
10.สงเสริมการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย                                          
11.สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
12.สงเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไมติดตอ 
13.สนับสนุนศูนยอาสาสมคัรปองกันภัยฝายพลเรือนทองถิ่น 
14.สงเสริมสนับสนุนการนำหลักการมสีวนรวมมาใชในการบริหาร
จัดการ  
15.การประยุกตใชอนุญาโตตลุาการเพ่ือพิจารณาขอพิพาททางการ
ปกครอง 
16.การบริการประชาชน 
17.การสงเสรมิ และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนา
ดานศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1.สงเสรมิพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ                                                                    
2.สงเสรมิและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน และปราชญ
ชาวบาน                      
3.สงเสรมิการจดัเทศกาลและงานประเพณีท่ีสำคญัของทองถ่ินเพื่อ
การทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานศลิปะ 
วฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ การยกระดับ
การทองเที่ยวและบริการ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน 

 



 

 

               (3) การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน  

  1. การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ ่น ในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis /Demand (Demand 

Analysis) /Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ เปลี ่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา      

อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยาธรรมชาติและสิ่ง

แวดลอม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. การวิเคระห SWOT เทศบาลตำบลโนนสะอาด 

  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

  จุดแข็ง (Strength) 

  1. เทศบาลตำบลโนนสะอาด มีบุคลากร ภายใตแผนอัตรากําลัง อยู ในระดับที ่พรอมที ่จะ

ดําเนินการตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 

  2. ไดรับความรวมมือ รวมใจ จากสวนราชการและประชาชนในการเขารวมโครงการ/ กิจกรรม   

ตางๆ ของเทศบาลเปนอยางดี 

  3. ผูบริหารทองถิ่น ผูนําชุมชน มีจิตสาธารณะทุมเทในการพัฒนาตําบล 

  4. มีอํานาจหนาที่ภารกิจหลายดาน พรอมที่จะใหบริการสาธารณะ และแกไขปญหาความเดือด 

รอนของประชาชน 

  5. เปนหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวด

เร็ว 

  จุดออน (Weakness) 

  1. กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน สบัสน ขาดความชัดเจน 

  2. รายไดท่ีจัดเก็บเอง และที่ไดรับงบประมาณจัดสรรไมเพียงพอตอการใหบริการสาธารณะ 

  3. โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการยังไมครอบคลุม และไมทั่วถึง 

  การวิเคราะหสภาพภายนอก 

  โอกาส (Opportunity)  

  1. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสมารทโฟน ทำใหเทศบาลมี Application บริการประชาชน

ผาน e- smart services สรางความสะดวกสบายใหประชาชน 

  2. ความกาวหนาดานเทคโนโลยีทำใหเทศบาลไดนำ Application i- pole เพื ่อใหบริการ

ประชาชนในการรองเรียนเรื่องไฟฟาดับ สรางความสะดวกสบายใหประชาชน มากยิ่งขึ้น 

  3. มีภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญในหลากหลายสาขา ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

  อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats) 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐ ยังไมเพียงพอ กับภารกิจที่ถายโอนใหกับทองถิ่น 

2. มีการแขงขันของระบบเศรษฐกิจในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหมีผลกระทบตอ  

ประชาชน 

3. ปญหาโรคระบาดโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



 

 

  2. การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอก ที่เกี่ยวของ  

  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลโนนสะอาด ไดทําการ

ประเมนิสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 12 แสดงการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอก 

 

ดานขอบขายและปริมาณของ 
ปญหา 

พื้นท่ี 
เปาหมาย 

กลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม  
ในอนาคต 

ดานโครงสรางพื้นฐาน  

- ถนน ทอระบายน้ำ คสล. ยังไมครบถวน  

- ระบบไฟฟา ประปา ยังไมทั่วถึง  

- ขาดระบบการระบายน้ำ  

- ถนนมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 

ตำบลโนน
สะอาด 

ทุกหมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
โนนสะอาดทุก 

หมูบาน 

มีระบบสาธารณูปโภคครบทุกดานมี
มาตรฐานและเปนความตองการของ
ประชาชนอยางแทจริง 

ดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
- ปญหาขยะมูลฝอย 
- ปญหาการเผาใบออย 
- ประชาชนท ิ ้ ง ขยะข  า งถนน  และที่
สาธารณะ 

ตำบลโนน
สะอาด 

ทุกหมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
โนนสะอาดทุก 

หมูบาน 

ประชาชนจะประสบปญหาและได          

รับผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเปน

พิษเนื่องจากการทิ้งขยะและเผาตอ

ฟาง เผาไรออย 

ดานเศรษฐกิจ และเสริมสรางความ 
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
- ขาดการกระจายรายไดใหกับชุมชน 
- ขาดการสงเสรมิอาชีพ 

ตำบลโนน
สะอาด 

ทุกหมูบาน 

ประชาชนในตําบล  

โนนสะอาดที่อยูในวัย 

แรงงานตั้งแตอายุ  

๑๘-๖๐ ป 

ประชาชนไดรับโอกาสในการทํางาน
มากขึ้นมีรายไดพอเลี ้ยงตนเอง และ
เลี้ยงครอบครัวในการดํารงชีพ 

ดานการพัฒนาสังคม คณุภาพชีวิตและ 
ความเขมแข็งของชุมชน 
- หมูบาน ขาดความเขมแข็ง 
- ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
- ขาดความรูในการดูแลสุขภาพอนามัย 
- การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 

- เยาวชนขาดความสนใจดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม 

ตำบลโนน
สะอาด 

ทุกหมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
โนนสะอาดทุก 

หมูบาน 

- ประชาชนในตําบลโนนสะอาด ได
รับการดูแลดานชีวิตและทรัพยสิน 
-  ป ระชาช น ได  ร ั บบ ร ิ ก ารด  า น
สาธารณสุข รวมถึงการดูแลและปอง
กันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได

อยางทั่วถึง 
- ประชาชนไดเขาถึงหลักคําสอนของ
ศาสนาและวัฒนธรรมและประเพณี   
ทองถิ่น 

ดานการบริหารจัดการที่ดี 
- การอํานวยความสะดวกแกประชาชนที่ 
ติดตอราชการ 
- การเผยแพรขอมูลขาวสาร 
- การประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน 
- การมีสวนรวมของประชาชน 

ตำบลโนน
สะอาด 

ทุกหมูบาน 

ประชาชนในตําบล 
โนนสะอาด ประชาชน

ทั่วไป กํานนั  
ผูใหญบาน 

ผูบริหารทองถิ่น, 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ทําให ช ุมชนในต ําบลโนนสะอาด       
เขมแข็งและมีความพรอมทุกดานใน
กิจกรรมของเทศบาลมากข้ึน 

 

 



 

 

สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

********************************** 

 (๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

ตารางที่ 13 แสดงยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงานเพื่อนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดาน
การส ง เสร ิมเศรษฐก ิจช ุมชน
ท  อ ง ถ ิ ่ น ต า ม ห ล ั ก ป ร ั ช ญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

บ ร ิ ก า รช ุ มชนและ
สังคม 

สร างความเข มแข็ง
ชุมชน 

สำนักปลัด/ฝายสงเสริม
การเกษตร 

เทศบาล
ตำบลโนน
สะอาด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด/ฝายสงเสริม
การเกษตร 

2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดาน
การบริหารจัดการและอนุรักษ
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ่ ง
สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

บ ร ิ ก า รช ุ มชนและ
สังคม 

สร างความเข มแข็ง
ชุมชน 

สำนักปลัด/ฝายสงเสริม
การเกษตร 

การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด/ฝายสงเสริม
การเกษตร 

3 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนในทองถ่ิน 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด/กองคลัง 
รักษาความสงบภายใน สำนักปล ัด/งานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย 
บ ร ิ ก า รช ุ มชนและ
สังคม 

สร างความเข มแข็ง
ชุมชน 

สำนักปลัด/ฝายสวัสดิการ 

สังคมสงเคราะห สำนักปลัด/ฝายสวัสดิการ 
สาธารณสุข ก อ ง ส า ธ า ร ณ ส ุ ข แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 
การเศรษฐกิจ เคหะชุมชน กองชาง 

อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

กองชาง 

การดำเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง สำนักปลัด/กองคลัง 
4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดาน

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปญญาทองถิ่น 

บ ร ิ ก า รช ุ มชนและ
สังคม 

ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การศึกษา กองการศึกษา 
รวม 4 ยุทธศาสตร 4 ดาน 11 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 

 



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด   ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  ยุทธศาสตร์ท่ี 1

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
1.1 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์เพ่ือเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ด้านการ เกษตรกรผู้เข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ร่วมกิจกรรม เกษตรกรได้รับความรู้ด้าน สป./งานส่งเสริม

ปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ กิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ ปศุสัตว์มากข้ึน การเกษตรฯ
ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกพืชหลังนา เพ่ือส่งเสริมการปลูกพืชหลังนา เกษตรกรผู้เข้าร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนมีอาชีพเสริมหลัง สป./งานส่งเสริม
ให้แก่ประชาชน กิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ ฤดูท านา การเกษตรฯ

ร้อยละ 80

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ืออบรมเชิงปฏิบัติการให้ เกษตรกรผู้เข้าร่วม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าใจ สป./งานส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ เศรษฐกิจพอเพียงมากย่ิงข้ึน การเกษตรฯ

ร้อยละ 80

4 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชา เกษตรกรผู้เข้าร่วม 25,000 25,000 25,000 ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนมอาชีพเล้ียงตัวเอง สป./งานส่งเสริม
การว่างงาน ชนผู้ว่างงานในพ้ืนท่ีต าบล กิจกรรม มีความพึงพอใจ มากข้ึน การเกษตรฯ

จ านวน  100 คน ร้อยละ 80

5 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงต าบลโนน เพ่ือด าเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้ เกษตรกรผู้เข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ สป./งานส่งเสริม
สะอาด เศรษฐกิจแบบพอเพียงในพ้ืนท่ี กิจกรรม มีความพึงพอใจ แบบพอเพียงให้แก่ประชาชน การเกษตรฯ

ต าบลให้แก่ประชาชน จ านวน  50  ครัวเรือน ร้อยละ 80 ในพ้ืนท่ี
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถ่ินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

6 โครงการอบรมและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือส่งเสริมและให้ความรู้ เกษตรกรผู้เข้าร่วม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ร่วมกิจกรรม ประชาชนรู้จักท าการเกาตร สป./งานส่งเสริม
การท าเกษตรแบบอินทรีย์ให้ กิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ แบบอินทรีย์มากข้ึน การเกษตรฯ
แก่เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล ร้อยละ 80

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวพันธ์ุดี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการ เกษตรกรผู้เข้าร่วม 100,000 100,000 100,000 ผู้ร่วมกิจกรรม เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล สป./งานส่งเสริม
ผลิตพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีให้แก่ กิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ มีข้าวพันธ์ุดีมากข้ึน การเกษตรฯ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีต าบล ร้อยละ 80

8 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรท่ีปลอดภัย เพ่ือเกตรกรในพ้ืนท่ีได้รับการส่ง เกษตรกรผู้เข้าร่วม 50,000 50,000 50,000 ผู้ร่วมกิจกรรม เกตรกรในพ้ืนท่ีได้รับการส่ง สป./งานส่งเสริม
และได้มาตรฐาน เสริมผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมจ านวน 60 คน มีความพึงพอใจ เสริมผลผลิตมากข้ึน การเกษตรฯ

ร้อยละ 80

9 โครงการลงแขกเก่ียวข้าว เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสร้าง ครัวเรือนน าร่องท่ีเข้า 20,000    20,000    ผู้ร่วมกิจกรรม ต้นทุนการผลิตลดลง สป./งานส่งเสริม
ความร่วมมือ ร่วมใจ ช่วยเหลือ ร่วมโครงการจ านวน มีความพึงพอใจ ประชาชนเกิดความสามัคคี การเกษตรฯ
ซ่ึงกันและกันและลดต้นทุน 100 หลังคา ร้อยละ 80 ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน
การผลิต โยชน์กิจกรรม

10 อุดหนุนกลุ่มพันธ์ุข้าวและกลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านโต่งโต้น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มพันธ์ุข้าวและกลุ่ม 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    กลุ่มมีศักยภาพ การด าเนินการของกลุ่มมี สป./งานส่งเสริม
ของกลุ่มพันธ์ุข้าวและกลุ่มปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพบ้านโต้งโต้น เพ่ิมข้ึน ความเข้มแข็งข้ึน การเกษตรฯ
ชีวภาพบ้านโต้งโต้น ร้อยละ 80

11 อุดหนุนกลุ่มข้าวฮางงอก  หมู่ 10 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มข้างฮางงอก 10,000    10,000    10,000    10,000    กลุ่มมีศักยภาพ การด าเนินการของกลุ่มมี สป./งานส่งเสริม
ของกลุ่มข้าวฮางงอก เพ่ิมข้ึน ความเข้มแข็งข้ึน การเกษตรฯ

ร้อยละ 80
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

12 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการส่งเสริมผลิต เพ่ือพัฒนาและยกระดับการ ประชาชนและกลุ่มอาชีพ 40,000    40,000    40,000    40,000    ผลิตภัณฑ์มวล ประชาชนและกลุ่มอาชีพ สป./งานส่งเสริม
ภัณฑ์ชุมชน ผลิตส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ ในเขตพ้ืนท่ี 6 อ าเภอ รวมจังหวัด ในเขตพ้ืนท่ี 6 อ าเภอได้รับการ การเกษตรฯ

ประกอบการ (GPP) เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ร้อยละ 0.5/ปี

13 โครงการจัดท าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์แหล่ง เพ่ือส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเท่ียวและ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ัว ประชาชนท่ัวไปได้รู้จักแหล่ง สป./งานส่งเสริม
ท่องเท่ียว/ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน แหล่งท่องเท่ียวและศูนย์เรียน ศูนย์เรียนรู้ในต าบล ไปได้รู้จักแหล่ง ท่องเท่ียวและศูนย์เรียนรู้ การเกษตรฯ

รู้ในชุมชน โนนสะอาด ท่องเท่ียวในต า ในต าบลโนนสะอาดมากข้ึน
บลโนนสะอาด
มากข้ึนร้อยละ

10
14 โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนผลิต ผลิตภัณฑ์ในต าบล 100,000 100,000 100,000 ยอดขายของ ผลิตภัณฑ์ในต าบลโนนสะอาด สป./งานส่งเสริม

ภัณฑ์ในชุมชน โนนสะอาด ผลิตภัณฑ์ใน เป็นท่ีรู้จักแพร่หลายมากข้ึน การเกษตรฯ
ชุมชนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10

15 โครงการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ าน้อยหลังฤดูเก็บเก่ียว เพ่ือด าเนินกิจกรรมส่งเสริม กลุ่มและประชาชน 50,000    50,000    50,000    ได้รับความสนใจ ประชาชนท่ัวไปได้รับการส่ง สป./งานส่งเสริม
การปลูกพืชปลอดสารพิษ ผู้สนใจในการเข้ารับ จจากผู้เข้าร่วม เสริมการปลูกพืชน้ าน้อยในพ้ืน การเกษตรฯ

การส่งเสริม จ านวน กิจกรรมไม่น้อย ท่ีมากข้ึน
60 คน กว่าร้อยละ 90

16 โครงการปลูกป่าสามอย่างประโยชน์ส่ีอย่าง เพ่ือส่งเสริมประชาชนตระหนัก จัดกิจกรรมปลูกป่า 100,000 100,000 100,000 มีจ านวนไม้กิน ประชาชนตระหนัก/รู้จัก สป./งานส่งเสริม
รู้จักอนุรักษ์แม่น้ า ล าธารและ สาธารณะให้ประชาชน ได้ไม้ใช้สอยและ อนุรักษ์แม่น้ า ล าธารและไม้ป่า การเกษตรฯ
ป่าไม้ในพ้ืนท่ีของตนเองมากข้ึน ร่วมอนุรักษ์ป่าท่ีชุมชน ไม้เศรษฐกิจเพ่ิม อาหารในพ้ืนท่ีของตนเองมาก

ท่ีใช่ร่วมกัน จ านวน มากกว่าร้อยละ ข้ึน
100 คน 90

565,000 210,000 985,000 790,000 985,000 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 2

2.1 แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการปล่อยพันธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมการ สระน ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สระน ้าสาธารณะ มีจ้านวนพันธ์ุปลาในสระน ้า สป./งานส่งเสริม
ปล่อยพันธ์ุปลาในสระน ้า จ้านวน  17  หมู่บ้าน มีพันธ์ุปลามาก สาธารณะต่างๆของหมู่บ้าน การเกษตรฯ
สาธารณะต่างๆของหมู่บ้าน ขึ น ร้อยละ 80 เพ่ิมมากขึ น

2 โครงการประกวดเกษตรก้าวหน้า เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรม เกษตรกร ผู้สนใจ 200,000 200,000 200,000 มีเกษตรกรเข้า ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม สป./งานส่งเสริม
การประกวดด้านเกษตรกรรม จ้านวน 17  หมู่บ้าน ร่วมกิจกรรม การประกวดด้านเกษตรกรรม การเกษตรฯ
ในพื นท่ีต้าบล ไม่น้อยกว่า ในพื นท่ีต้าบล

ร้อยละ 70

3 โครงการศูนย์ปศุสัตว์ประจ้าต้าบล เพ่ือส่งเสริมการด้าเนินงานของ ประชาชนผู้ประกอบ 100,000 100,000 100,000 ประชาชนสนใจ ส่งเสริมการด้าเนินงานของ สป./งานส่งเสริม
ศูนย์ปศุสัตว์ประจ้าต้าบล การด้านปศุสัตว์ การด้านปศุสัตว์ ศูนย์ปศุสัตว์ประจ้าต้าบล การเกษตรฯ

จ้านวน 17  หมู่บ้าน มากขึ นร้อยละ ให้มีศักยภาพมากขึ น
60

4 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ เพ่ือด้าเนินกิจกรรมส่งเสริมการ กลู่มและประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ได้รับความสนใจ ประชาชนได้รับส่งเสริมการ สป./งานส่งเสริม
ปลูกพืชปลอดสารพิษ ผู้สนใจในการเข้ารับ จากผู้เข้าร่วม ปลูกพืชปลอดสารพิษในพื นท่ี การเกษตรฯ

การส่งเสริม จ้านวน กิจกรรมไม่น้อย มากขึ น
60 คน กว่าร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและส่ิงแวดล้อมย่ังยืน

การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการรักษ์น ้า รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินต้าบลโนนสะอาด เพ่ือส่งเสริมประชาชนตระหนัก จัดกิจกรรมสร้างแนว 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีจ้านวนแนว ประชาชนตระหนัก/รุ้จัก สป./งานส่งเสริม
รู้จักอนุรักษ์แม่น ้า ล้าธารและ ร่วมการอนุรักษ์ ร่วมการอนุรักษ์ อนุรักษ์แม่น ้า ล้าธารและป่าไม้ การเกษตรฯ
ป่าไม้ในพื นท่ีของตนเองมากขึ น จ้านวน 100 คน มากขึ นร้อยละ ในพื นท่ีของตนเองมากขึ น

90
6 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตจากพืชผลทางการเกษตรเพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม ลานคอนกรีต 170,000 170,000 170,000 เกษตรกรได้ใช้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ สป./งานส่งเสริม

เหล็กเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ ขนาด  1  ไร่ ประโยชน์พื นท่ี ตากผลผลิตทางการเกษตร การเกษตรฯ
ตากผลผลิตทางการเกษตร ร่วมกัน ร้อยละ

90

7 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการปลูกหญ้าแฝกอันเน่ือง เพ่ือด้าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และ สร้างแนวร่วมการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีจ้านวนแนว การอนุรักษ์และพัฒนา/ สป./งานส่งเสริม
มาจากพระราชด้าริ พัฒนา/ส่งเสริมการปลูกหญ้า ส่งเสริมการอนุรักษ์ ร่วมการอนุรักษ์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก การเกษตรฯ

แฝกอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริการปลูกหญ้าแฝกใน มากขึ นร้อยละ มากขึ น
พื นท่ี 60

8 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราช เพ่ือด้าเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ สร้างแนวร่วมการและ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีจ้านวนแนว การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สป./งานส่งเสริม
ด้าริในสมเด็จพระเทพรัตนฯ พันธุกรรมพืชอ้นเน่ืองมาจาก ส่งเสริมการอนุรักษ์ ร่วมการอนุรักษ์ อ้นเน่ืองมาจากพระราชด้าริ การเกษตรฯ

พระราชด้าริ พันธ์ุไม้หายากในพื นท่ี มากขึ นร้อยละ เพ่ิมมากขึ น
60

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้าบลโนนสะอาด เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ การปลูกต้นตามแนว 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์โดยรอบภูมิทัศน์แนวข้างถนนในพื น สป./งานส่งเสริม
พื นท่ีต้าบลโนนสะอาดให้ร่มร่ืน ข้างถนนในพื นท่ีต้าบล พื นท่ีต้าบล ท่ีต้าบลโนนสะอาด มีความ การเกษตรฯ
สวยงาม โนนสะอาด มีความร่มร่ืนขึ น ร่มร่ืน สวยงามย่ิงขึ น

ร้อยละ 70

10 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล้าภูตามโครงการบริหารจัด เพ่ือบริหารจัดการน ้าในเขต แหล่งน ้าต่างๆในพื นท่ี 30,000    30,000    30,000    30,000    การบริหารจัด ประชาชนมีน ้าใช้เพียงพอใน สป./งานส่งเสริม
การน ้า พื นท่ีของจังหวัด การน ้าดีขึ น การอุปโภค-บริโภค  ไม่เกิด การเกษตรฯ

ร้อยละ 70 น ้าท่วมหรือภัยแล้ง
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวชี วัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

11 อุดหนุนกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษ เพ่ือสนับสนุนการด้าเนินงาน กลุ่มปลูกพืชปลอดสาร 10,000    10,000    10,000    10,000    กลุ่มมีความเข้ม การด้าเนินงานของกลุ่มปลูก สป./งานส่งเสริม
ของกลุ่มปลูกพืชปลอดสารพิษ พิษ แข็งขึ นร้อยละ ปลูกพืชปลอดสารพิษมีความ การเกษตรฯ

80 เข้มแข็งมากขึ น

12 โครงการจัดท้าแนวกันไฟรอบป่าสาธารณะภายใน เพ่ือเป็นการป้องกันป่าสาธารณะแนวกันไฟรอบป่า 100,000 100,000 100,000 การลุกลามของ ปัญหาการลุกลามของไฟป่า สป./งานส่งเสริม
ต้าบลโนนสะอาด ภายในต้าบลโนนสะอาด สาธารณะในพื นท่ี ไฟป่าลดลง ลดลง การเกษตรฯ

ต้าบลโนนสะอาด ร้อยละ70

13 โครงการส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพในครัวเรือน เพ่ือส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 ครัวเรือนเข้าร่วม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สป./งานส่งเสริม
ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 50 ได้มากขึ น การเกษตรฯ

14 โครงการส่งเสริมการใช้โซลาเซลในท่ีสาธารณะ เพ่ือส่งเสริมการใช้โซลาเซล โซลาเซลในท่ีสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 ค่าใช้จ่ายลดลง ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายใน สป./งานส่งเสริม
ในท่ีสาธารณะในพื นท่ีต้าบล ร้อยละ 20 สาธารณูปโภคของเทศบาล การเกษตรฯ
โนนสะอาด

15 โครงการสมทบสนับสนุนการด้าเนินงานกองทุนสวัสดิ เพ่ือสนับสนุนการออมให้แก่ ผู้พิการต้าบลโนนสะอาด 20000 20000 20000 ผู้พิการ ร้อยละ สนับสนุนการออมให้แก่ สป./พช.
การ ชุมชนวันละบาท(ผู้พิการ) รพ.สต.บ้านโนนคูณ ผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ น 100 ผู้พิการ

16 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าการเกษตร เพ่ือส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในเขต 50000 50000 กลุ่มเกษตรกร เข้าส่งเสริมการเกษตร สป./งานส่งเสริม
ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เทศบาลต้าบลโนนสะอาด ร่วม ร้อยละ 60 ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย การเกษตรฯ

17 โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและปลุกปุ๋ยพืชสด เพ่ือส่งเสริมการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในเขต 50000 50000 กลุ่มเกษตรกร เข้าส่งเสริมการเกษตร สป./งานส่งเสริม
ปอเพียง) ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย เทศบาลต้าบลโนนสะอาด ร่วม ร้อยละ 60 ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย การเกษตรฯ

280,000 420,000 1,190,000  1,190,000  1,190,000  

114

รวม
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งบประมาณ

ตัวชี วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

        3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการจัดงานราชพิธีและงานรัฐพิธี เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการจัด งานพระราชพิธีและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความส าเร็จของ รองรับค่าใช้จ่ายในการจัด สป.
งานราชพิธีและรัฐพิธีส าคัญ รัฐพิธี การด าเนินงาน งานราชพิธีและรัฐพิธีส าคัญ
ต่างๆ ร้อยละ100 ต่างๆได้ส าเร็จ

2 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลประจ าปี เพ่ือเป็นการร าลึกการก่อต้ัง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 30,000    30,000    30,000    30,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร าลึกการก่อต้ัง สป./งานการ
เทศบาลและสร้างความรัก   ท้องถ่ินและพนักงาน ไม่น้อยกว่า เทศบาลและสร้างความรัก   เจ้าหน้าท่ี
ความสามัคคีในหมู่คณะ เทศบาลทุกคน ร้อยละ 80 ความสามัคคีในหมู่คณะ

.
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการ เพ่ือจัดฝึกอบรมให้ความรู้พ้ืน ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 50000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ สป./งานการ

บริหารงานบุคคลและป้องกันการทุจริตให้กับผู้บริหาร ฐานเก่ียวกับงานบุคคลให้แก่ ท้องถ่ินและพนักงาน มีความรู้ความ พนักงานมีความรู้พ้ืนฐาน เจ้าหน้าท่ี
ท้องถ่ิน  สมาชิกสภาท้องถ่ินและพนักงานเทศบาล ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน เทศบาลทุกคน เข้าใจเพ่ิมข้ึน เก่ียวกับงานบุคคลมากข้ึน

ร้อยละ 80

4 โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับความรับผิด เพ่ือให้ผู้บริหาร/สมาชิกสภา ผู้บริหาร/สมาชิกสภา 30,000    30,000    30,000    30,000      ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ สป./งานนิติการ
ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีและข้อมูลข่าวสาร ท้องถ่ินและพนักงานฯได้รู้ ท้องถ่ินและพนักงาน มีความรู้ความ พนักงานมีความรู้เก่ียวกับ
ของทางราชการ และเข้าใจเก่ียวกับ พรบ.ความ เทศบาลทุกคน เข้าใจเพ่ิมข้ึน ความผิดทางละเมิดมากข้ึน

ผิดละเมิดฯ/ข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 80
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงผลงานของ เพ่ือจัดนิทรรศการเพ่ือแสดง การจัดนิทรรศการเพ่ือ 6,000      6,000      6,000      6,000        ประชาชนท่ัวไป ประชาชนท่ัวไปได้รู้จัก สป
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน "วันท้องถ่ินไทย" ผลงาน/ประชาสัมพันธ์และ แสดงผลงาน/ประชาสัม ได้รู้จักสินค้าของ ผลงานและสินค้าโอท็อป
ประจ าปี จ าหน่ายสินค้าโอท็อปของต าบ พันธ์และจ าหน่ายสินค้า ต าบลโนนสะอาด ของต าบลโนนสะอาด

โนนสะอาดให้ประชาชนท่ัวไป ในงาน"วันท้องถ่ินไทย" มากข้ึนร้อยละ70 แพร่หลายมากข้ึน
ได้รู้จักย่างแพร่หลาย ประจ าปี

6 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบ้ืองต้น เพ่ือให้พนักงานจ้างซ่ึงเป็นผู้ การอบรมให้ความรู้แก่ 5,000      5,000      5,000      5,000        ผู้ประกันตนมี ผู้ประกันตนมีความรู้ความ สป./งานการ
เก่ียวกับกฎหมายและสิทธิประโยชน์กองทุน ประกันต ให้ได้รับความรู้ความ พนักงานจ้างซ่ึงเป็นผู้ ความรู้ความเข้าใจ เข้าใจในสิทธิประโยชน์จาก เจ้าหน้าท่ี
ประกันสังคมและกองทุนทดแทนส าหรับ เข้าใจในระเบียบ ข้อปฏิบัติ ประกันตน ร้อยละ 90 กองทุนประกันสังคมและ
ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 40 รวมถึงสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับ จ านวน  54  คน กองทุนทดแทนมากข้ึน

จากกฏหมายและกองทุนประ
กันสังคมและกองทุนทดแทน

7 โครงการจัดซ้ือท่ีดินท่ีท้ิงขยะในพ้ืนท่ีต าบล เพ่ือเทศบาลต าบลโนนสะอาด  พ้ืนท่ี  1,000,000     2,900,000  มีความสะดวก เทศบาลต าบลโนนสะอาด สป
โนนสะอาดหรือเพ่ือกิจการในการบริการ จะได้มีพ้ืนท่ีในการบริหารจัด จ านวน  10  ไร่ และคล่องตัว จะได้มีพ้ืนท่ีในการบริหารจัด
อ่ืนๆของเทศบาลต าบลโนนสะอาด การขยะเป็นของตนเองและ ในการบริหาร การขยะเป็นของตนเองและ

มีประสิทธิภาพ จัดการร้อยละ มีประสิทธิภาพมากข้ึน
80

8 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการซ่อม ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน 1,000,000     1,450,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000     ครุภัณฑ์/ทรัพย์ ครุภัณฑ์และทรัพย์สิน สป
ขนาดใหญ่ แซม บ ารุงรักษาโครงส้รางของ ท่ีมีขนาดใหญ่ของเทศ สินขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่สามารถกลับมา

ครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  ท่ีเกิดจาก บาลต าบลโนนสะอาด ใช้งานได้ตามปกติ ใช้งานได้ตามปกติ
การใช้งานตามระยะเวลาให้ ร้อยละ 80
สามารถใช้งานได้ตามปกติ
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ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

9 โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือรองรับการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 50,000      50,000    50,000    50,000    50,000      ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สป
ไฟฟ้าและวิทยุท่ีเกิดการช ารุด ของเทศบาลต าบล วิทยุ ใช้งานได้ตาม สามารถใช้งานได้ตาม
สามารถใช้งานได้ตามปกติ โนนสะอาด ปกติ ร้อยละ 80 ปกติ 

10 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนท่ี แผนท่ีภาษีและ 100,000    100,000 100,000 100,000 รายได้จากการเก็บ มีแผนท่ีภาษีและทะเบียน กค.
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทะเบียนทรัพย์สิน ภาษีมากข้ึน ทรัพย์สินใช้เป็นเคร่ืองมือ
ของเทศบาลให้มีข้อมูลชัดเจน ของเทศบาล ร้อยละ 90 ในการจัดเก็บภาษีได้
ประกอบการจัดเก็บรายได้

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าส านักงานเทศบาล เพ่ือรองรับการซ่อมแซมโครง ห้องน้ าในตัวอาคาร 100,000    100,000 100,000 100,000 100,000    ห้องน้ ามีสภาพใช้ ห้องน้ าส านักงานสามารถ สป
สร้างห้องน้ าของเทศบาลท่ีเกิด ส านักงานเทศบาล งานร้อยละ 100 ใช้งานได้ตามปกติ
ความช ารุด เสียหาย จากระยะ จ านวน 4 ห้อง
เวลาการใช้งาน

12 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการ เพ่ืออุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภู อุดหนุนงบประมาณ 30,000    ความส าเร็ของการ การด าเนินการจัดงาน สป
การจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจังหวัด ด าเนินการจัดท าน้ าอภิเษกของจัง ด าเนินงานร้อยละ พระราชพิธี ส าเร็จและ
หนองบัวล าภู  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัด  เพ่ือน าไปประกอบพิธี 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์

เสกน้ าอภิเษกในพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ในวันท่ี 6-9 เมษายน
2562

13 อุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรืองตามโครงการบริหารจัดการ เพ่ืออุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรือง อุดหนุนงบประมาณ 20,000      20,000    20,000    20,000    20,000      ความส าเร็ของการ การด าเนินงานตาม สป
งานพระราชพิธีและรัฐพิธี ตามโครงการบริหารจัดการงาน ด าเนินงานร้อยละ โครงการ บรรลุตามวัตถุ

พระราชพิธีและรัฐพิธี 100 ประสงค์
14 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอศรีบุญ เพ่ืออุดหนุน อปท.ในเขตอ าเภอ อุดหนุนงบประมาณ 17,000      ความส าเร็ของการ การด าเนินงานตาม สป

เรืองตามโครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้าง อปท. ศรีบุญเรืองตามโครงการศูนย์ ด าเนินงานร้อยละ โครงการ บรรลุตามวัตถุ
อ าเภอศรีบุญเรือง ข้อมูลข่าวสารจัดซ้ือจัดจ้าง อปท. 100 ประสงค์

อ าเภอศรีบุญเรือง
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

15 อุดหนุนเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือยตามโครงการศูนย์ เพ่ืออุดหนุนเทศบาลต าบล อุดหนุนงบประมาณ 17,000    17,000    17,000    17,000      ความส าเร็ของการ การด าเนินงานตาม สป
ช่วยเหลือประชาชน โนนสูงเปือยตามโครงการศูนย์ ด าเนินงานร้อยละ โครงการ บรรลุตามวัตถุ

ช่วยเหลือประชาชนอ าเภอศรี 100 ประสงค์
บุญเรือง

16 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ้างเหมาบุคคลต่างๆช่วย งานจ้างเหมาบริการ 500000 500000 500000 งานจ้างเหมา การด าเนินงานตามโครง สป
ปฏิบัติงานหือกิจกรรมต่างๆ บริการด าเนินการ การ บรรลุตามวัตถุประ
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ร้อยละ 90 สงค์

17 ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง งบประมาณในการ 400000 400000 400000 400000 400000 ความส าเร็จในการ การด าเนินงานตามโครง สป
สมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถ่ิน เลือกต้ังท้องถ่ิน เลือกต้ัง ร้อยละ การบรรลุตามวัตถุประสงค์

100
18 ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการ ค่าตอบแทน อปพร. 30000 30000 30000 30000 30000 อปพร. มีขวัญ การปฏิบัตงานมีประสิทธิ สป

ต าบลโนนสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ี ของ อปพร. ก าลังใจเพ่ิมข้ึน ภาพ
19 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือน าประชาชนและพนักงาน

เทศบาลต าบลโนนสะอาด ศึกษาดู
งานนอกสถานท่ี

กลุ่มและประชาชน
ผู้สนใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม

500,000   500,000       ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
มากกข้ึน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ประโยชน์จากการจัด
กิจกรรม

สป.

2,287,000    4,818,000  1,958,000  1,858,000  1,828,000     

118

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



สป./งานนิติการ



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการจัดต้ังและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย เพ่ือจัดอบรมหรือทบทวนให้แก่ อาสาสมัคร อปพร. 300,000  300,000   300,000 300,000 300,000 อาสาสมัครผ่าน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน สป/
พลเรือน อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน จ านวน  80  นาย การอบรม ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล งานป้องกันฯ

ศูนย์ อปพร.เทศบาลต าบล ร้อยละ 100 โนนสะอาดได้ฝึกอบรมและ
โนนสะอาด ทบทวนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เพ่ือจัดการรณรงค์ป้องกันและ ต้ังจุดตรวจ /จุดสกัด 50,000    50,000     50,000    50,000    50,000    อุบัติเหตุลดลง อุบัติเหตุบาทางถนนช่วงหน้า สป/
เทศกาล ลดอุบัติบัติเหตุทางถนนช่วง เพ่ือป้องกันและป้อง ร้อยละ 60 เทศกาลน้อยลด งานป้องกันฯ

เทศกาลปีใหม่/สงกรานต์ ปรามอุบัติภัย

3 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย เพ่ือสงเคราะห์/ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจากรณี 500,000  ช่วยเหลือ/ ประชาชนผู้ประสบภัยจาก สป/
 อุทกภัย ภัยแล้ง ประชาชนผู้ประสบภัยจาก ภัยต่างๆในพ้ืนท่ีต าบล บรรเทาทุกข์ได้ อุทกภัย  วาตภัย ให้มีคุณภาพงานป้องกันฯ

อุทกภัย  วาตภัย ให้มีคุณภาพ มากกว่าร้อยละ ชีวิตท่ีดีข้ึน
ชีวิตท่ีดีข้ึน 50

4 โครงการจัดท าและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพ่ือการฝึกซ้อมตามแผนการ อปพร. จ านวน 80 นาย 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 อปพร.ผ่าน อปพร.สามารถปฏิบัติงาน สป/
สาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย การซ้อมแผนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็น งานป้องกันฯ

ให้แก่ อปพร. ร้อยละ 100 ไปตามแผนท่ีวางไว้
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิงข้ันก้าวหน้า เพ่ือจัดอบรมเพ่ิมศักยภาพ เจ้าหน้าท่ี/อาสาสมัคร 100,000  เจ้าหน้าท่ี/ เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร สป/
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัคร ดับเพลิง จ านวน 50 อาสาสมัคร ดับเพลิงมีศักยภาพมากข้ึน งานป้องกันฯ
ดับเพลิง นาย ผ่านหลักสูตร

การอบรม
ร้อยละ 100

6 โครงการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการจัด อุปรณ์การป้องกัน/ 100,000 100,000 100,000 คุณภาพของ อุปกรณ์ในการป้องกันและ สป/
หาอุปกรณ์ในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย อุปกรณ์ต้อง บรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัย ตามมาตรฐานก าหนด เป็นไปตาม ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานก าหนด
กรณีทดแทนของเดิมท่ีเส่ือม มาตรฐาน
สภาพจากระยะการใช้งาน ร้อยละ 100

7 โครงการกิจกรรมวัน อปพร . เพ่ือจัดกิจกรรมวัน อปพร. อปพร.ศูนย์เทศบาล 30,000    30,000     30,000    30,000    30,000    อปพร.เข้าร่วม อปพร.ให้ความส าคัญในวัน สป/
ประจ าปี ต าบลโนนสะอาด กิจกรรมไม่น้อย อปพร.ของทุกปี งานป้องกันฯ

จ านวน 80  นาย กว่าร้อยละ 80

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพ่ือจัดฝึกอบรมหลักสูตรช่วย อปพร.ศูนย์เทศบาล 20,000    20,000     อปพร.ต้องผ่าน อปพร.มีศักยภาพในการปฏิบัติ สป/
เหลือผู้ประสบภัยให้แก่ อปพร. ต าบลโนนสะอาด การอบรมตาม งานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยงานป้องกันฯ

จ านวน 80  นาย หลักสูตร มากข้ึน
ร้อยละ 100

9 โครงการจัดซ้ือสารเคมีดับเพลิงในชุมชนและศูนย์ราชการ เพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการจัด สารเคมีดับเพลิง 100,000  100,000 100,000 สารเคมีดับเพลิง มีสารเคมรดับเพลิงพร้อมใช้ สป/
หาสารเคมีดับเพลิง ในกรณีท่ี ตามมาตรฐาน กรณีเกิดภัยฉุกเฉิน งานป้องกันฯ
ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 100
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ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

11 โครงการสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษานอกสถาน เพ่ือจัดสัมมนาทางวิชการและ อปพร. 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 อปพร.เข้าร่วม อปพร.มีความรู้ทางวิชาการ สป/
ท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทัศนศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ จ านวน  80 นาย กิจกรรมไม่น้อย มากข้ึน งานป้องกันฯ

ให้แก่ อปพร. กว่าร้อยละ 80

11 โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 30,000     30,000    30,000    30,000    ผู้เข้ารับการฝึก อาสาสมัครป้องกันไฟป่า สป/
ศักยภาพให้แก่อาสาสมัคร และประชาชนผู้สนใจ อบรมได้รับความ และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ งานป้องกันฯ
และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ จ านวน  50  คน รู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า ได้รับความรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ร้อยละ 80 มากข้ึน

12 โครงการสัมมนาทางวิชาการและทัศนศึกษา เพ่ือจัดสัมมนาทางวิชการให้แก่ อปพร.ศูนย์เทศบาลต าบล ผู้เข้ารับการฝึก อปพร.ศูนย์เทศบาลต าบล สป/
นอกสถานท่ีเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ อปพร.ศูนย์เทศบาลต าบล โนนสะอาด อบรมได้รับความ โนนสะอาดได้รับความรู้มากข้ึนงานป้องกันฯ

โนนสะอาด จ านวน 50 นาย รู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 80

13 โครงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรด้านการป้อง เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของ อปพร.อปพร.ศูนย์เทศบาลต าบล 30,000    30,000     30,000    30,000    30,000    ผู้เข้ารับการฝึก อปพร.ศูนย์เทศบาลต าบล สป/
กันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์เทศบาลต าบลโนนสะอาด โนนสะอาด อบรมได้รับความ โนนสะอาดได้รับความรู้มากข้ึนงานป้องกันฯ

จ านวน 50 นาย รู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า
ร้อยละ 80

14 โครงการฝึกอบรมเยาวชนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า เพ่ือจัดการฝึกอบรมการช่วย เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล 30,000    30,000     30,000    30,000    30,000    ผู้เข้ารับการฝึก เยาวชนได้รับความรู้ด้านการ สป/
เหลือผู้ประสบภัยทางน้ าให้แก่ จ านวน 50  คน อบรมได้รับความ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ า งานป้องกันฯ
เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล รู้เพ่ิมข้ึนมากกว่า เบ้ืองต้น

ร้อยละ 80
1,200,000  560,000    770,000   770,000   770,000   

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.3 แผนงานการศึกษา
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์เด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กเข้าร่วมกิจ เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมสันทนา กศ.
ประจ าปีให้แก่เด็กเล็กจากศูนย์ จ านวน 8  แห่ง กรรมร้อยละ 90 การต่างๆและได้แสดงออก
เด็กเล็ก

2 โครงการส่งเสริมด้านการศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนา เพ่ือส่งเสริมการจัดหาอุปกรณ์ ศูนย์เด็กเล็ก 200,000 รร./ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน กศ.
เด็กเล็กอุปกรณ์การศึกษา การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์เด็ก จ านวน 8  แห่ง มีอุปกรณ์การ มีอุปกรณ์ประกอบการเรียน

เล็กและ รร.สังกัด สพฐ. ศรร.สังกัด สพฐ. ศึกษาร้อยละ90 การสอนมากข้ึน
จ านวน 10 ห่ง

3 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ศูนย์เด็กเล็ก 1,850,000  1,850,000  1,850,000  1,850,000  1,850,000  เด็กได้รับประ เด็กเล็กได้รับสารอาหารครบ กศ.
ตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 8  แห่ง ทานอาหาร ถ้วนทุกคน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลางวัน

ร้อยละ 100

4 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน เพ่ือจัดหาอาหารเสริม(นม) ศูนย์เด็กเล็ก 2,362,000  2,362,000  2,362,000  2,362,000  2,362,000  เด็กได้รับการอา เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับ กศ.
.สังกัด สพฐ. ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 8  แห่ง หารเสริมเพ่ิม อาหารเสริมและสารอาหาร

และ เด็กนักเรียนใน รร.สังกัด ศรร.สังกัด สพฐ. ร้อยละ 100 ครบถ้วนทุกคน
สพฐ. จ านวน 10 ห่ง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการอ้อมกอดพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก 30,000    30,000    เด็กเข้าร่วมกิจ สร้างความส านึก/ความผูกพัน กศ.
เด็กเล็ก จ านวน 8  แห่ง กรรมร้อยละ 90 ระหว่างพ่อกับลูก

6 โครงการสายใยรักจากแม่สู่ลูก เพ่ือจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนา ศูนย์เด็กเล็ก 20,000    20,000    20,000    20,000    20,000    เด็กเข้าร่วมกิจ สร้างความส านึก/ความผูกพัน กศ.
เด็กเล็ก จ านวน 8  แห่ง กรรมร้อยละ 90 ระหว่างแม่กับลูก

7 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์/ครุภัณฑ์ทางการศึกษา เพ่ือจัดหาอุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ศูนย์เด็กเล็ก 100,000 100,000 ศูนย์เด็กเล็ก ศูนยเด็กเล็ก มีอุปกรณ์/ กศ.
ทางการศึกษาให้แก่เด็กเล็ก จ านวน 8  แห่ง มีอุปกรณ์การ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาครบถ้วน
ของศูนย์เด็กเล็ก ศึกษาร้อยละ90 ในการจัดการเรียนการสอนให้

แก่เด็กเล้ก

8 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้งส าหรับศูนย์เด็กเล็ก เพ่ือจัดหาเคร่ืองเล่นสนามกลาง ศูนย์เด็กเล็ก 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศูนย์เด็กเล็ก มีเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง กศ.
แจ้งให้แก่เด็กเล็กในศูนย์เด็ก จ านวน 8  แห่ง มีอเคร่ืองเล่น ให้ส าหรับเด็กเล้กได้พัฒนา
เล็ก สนามร้อยละ80 กล้ามเน้ือ

9 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ศูนย์เด็กเล็ก 30,000    50,000    50,000    50,000    50,000    เด็กเข้าร่วมกิจ เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีตามวัย กศ.
ให้เด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็ก จ านวน 8  แห่ง กรรมร้อยละ 90 มีความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
เทศบาล

10 โครงการเผยแพร่ผลสัมฤทธ์ิศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดกิจกรรมเผยแพร่ผล ผลงานของเด็กเล็ก 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    เด็กเข้าร่วมกิจ เด็กเล็กมีพัฒนาการท่ีดีตามวัย กศ.
สัมฤทธ์ิของเด็กเล็กในศูนย์เด็ก จากศูนย์เด็กเล็ก กรรมร้อยละ 
เล็กของเทศบาลประจ าปี จ านวน 8  แห่ง 100

13 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน สพฐ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณ 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    เด็กเข้าร่วมกิจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
ธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน กรรมร้อยละ 90 และเด็กมีศักยภาพมากข้ึน
ใน รร.สังกัด สพฐ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

14 โครงการส่งเสริมความรู้หนังสือพิมพ์ของศูนย์การอ่าน เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ศูนย์การอ่านหนังสือ 100,000 120,000 120,000 120,000 120,000 หมู่บานได้รับ หมู่บ้านได้รับการส่งเสริม กศ.
หนังสือหมู่บ้านในต าบลโนนสะอาด หนังสือพิมพ์ของศูนย์การอ่าน ประจ าหมู่บ้าน ประโยชน์ การอ่านหนังสือมากข้ึน

หนังสือหมู่บ้าน จ านวน 17  หมู่บ้าน ร้อยละ 100

15 โครงการส่งเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรมศูนย์ เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 90,000    เด็กเข้าร่วมกิจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
พัฒนาเด็กเล็ก คุณธรรมและจริยธรรมในศูนย์ จ านวน 8 ห่ง กรรมร้อยละ 90 และเด็กมีศักยภาพมากข้ึน

เด็กเล็ก

16 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทา เพ่ือจัดกิจกรรมการส่งเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 เด็กเข้าร่วมกิจ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
สาธารณภัยในสถานท่ี ความรู้ด้านการป้องกันและ จ านวน 8 ห่ง กรรมร้อยละ 90 และเด็กมีศักยภาพมากข้ึน

บรรเทาสาธารณภัยในสถานท่ี

17 โครงการปฐมนิเทศการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยให้แก่ เพ่ือจัดปฐมนิเทศการเรียนการ ผู้ปกครองเด็กและ เด็ก 90,000    90,000    90,000    90,000    90,000    ผู้ปกครองมีความผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ กศ.
ผู้ปกครอง สอนให้แก่ผู้ปกครองเด็กได้ เล็ก  จากศูนย์เด็กเล็ก เข้าใจในการ ในการปฏิบัติมากข้ึน

ทราบก่อนเข้าเรียน จ านวน 8 แห่ง ปฏิบัติร้อยละ
90

18 โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี เพ่ือศึกษาดูงานจากแหล่งเรียน บุคลากรทางการศึกษา/ 50,000    50,000    50,000    50,000    บุคลากรมีความ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
รู้อ่ืนๆนอกสถานท่ี ครูผู้ดูเด็กและเด็กเล็ก รู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ มีศักยภาพมากข้ึน

จากศูนย์เด็กเล็ก 80
จ านวน 8 แห่ง

19 โครงการศึกษาดูงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถ่ิน เพ่ือศึกษาดูงานมหกรรมจัดการ บุคลากรทางการศึกษา/ 50,000    100,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากรมีความ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
ศึกษาท้องถ่ินของกรมส่งเสริม ครูผู้ดูเด็ก รู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ มีศักยภาพมากข้ึน
การปกครองท้องถ่ินได้จัดข้ึน 80
ทุกๆปี
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

20 โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพงานปฏิบัติ ครูและบุคลากรทางการ 150,000 150,000 150,000 150,000 บุคลากรมีความ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศ.
งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา งานของครูและบุคลากรทาง ศึกษาของเทศบาลต าบล รู้เพ่ิมข้ึนร้อยละ มีศักยภาพมากข้ึน

การศึกษา โนนสะอาด 80

21 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดซ้ือหนังสือเสริมประสบ เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 55,000    58,000    58,000    60,000    เด็กได้รับพัฒนา เด็กเล็กได้รับสิทธิประโยชน์ กศ.
ตามโครงการค่าหนังสือเรียน การณ์ระดับปฐมวัยอายุ 3-5 ปี 8 ศูนย์ คนละ 200/ปี การร้อยละ 100มากข้ึนทุกคน

22 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจ า เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 55,000    58,000    58,000    60,000    เด็กได้รับพัฒนา เด็กเล็กได้รับสิทธิประโยชน์ กศ.
ตามโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน เป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน 8 ศูนย์ คนละ 200/ปี การร้อยละ 100มากข้ึนทุกคน

ตามความเหมาะสมระดับปฐมวัย
อายุ 3-5 ปี

23 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองแบบนักเรียน เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 82,500    87,000    87,000    90,000    เด็กได้รับพัฒนา เด็กเล็กได้รับสิทธิประโยชน์ กศ.
ตามโครงการค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ให้แก่เด็กระดับปฐมวัยอายุ 8 ศูนย์ คนละ 300/ปี ร้อยละ 100 มากข้ึนทุกคน

3-5 ปี

24 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 118,250 124,700 124,700 130,000 เด็กได้รับพัฒนา เด็กเล็กได้รับสิทธิประโยชน์ กศ.
ตามโครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3-5 ปี 8 ศูนย์ คนละ 430/ปี การร้อยละ 100มากข้ึนทุกคน

25 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา เด็กเล็ก ศพด. จ านวน 418,200 493,000 493,000 500,000 เด็กได้รับพัฒนา เด็กเล็กได้รับสิทธิประโยชน์ กศ.
ตามโครงการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-5 ปี 8 ศูนย์ คนละ 1700/ปี การร้อยละ 100มากข้ึนทุกคน
เด็ก (รายหัว)

26 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก 2,638,200  2,040,720  เด็กได้รับพัฒนา สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน กศ.
บริหารสถานศึกษาของศูนย์ จ านวน 8 แห่ง การร้อยละ 100มากข้ึน
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
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27 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ตามโครงการอุดหนุน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินตาม อุดหนุนงบประมาณ 3,600,000  3,616,000  3,616,000  3,616,000  3,616,000  การด าเนินงาน เด็กนักเรียนได้รับประทาน กศ.
อาหารกลางวัน โครงการอุดหนุนอาหารกลาง รร.สังกัด สพฐ บรรลุตามวัตถุ ครบทุกคน

วันให้เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. จ านวน 10 แห่ง ประสงค์ร้อยละ
ในพ้ืนท่ีเทศบาล 100

28 อุดหนุนโรงเรียนหินตลาด-ศรีสง่าตามโครงการแข่งขัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 80,000    80,000    80,000    80,000    80,000    การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
กีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด แข่งขันกีฬา รร.หินตลาด/ศรีสง่า บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

ประสงค์ร้อยละ
100

29 อุดหนุนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ีเทศบาลตาม เพ่ือสนับสนนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 80,000    80,000    80,000    การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด แข่งขันกีฬา รร.สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

เทศบาลต าบล ประสงค์ร้อยละ
100

30 อุดหนุนโครงการแข่งทักษะทางวิชาการโรงเรียนในต าบล เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
โนนสะอาด แข่งขันทักษะทางวิชการ รร.สังกัด สพฐ.ในพ้ืนท่ี บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

เทศบาลต าบล ประสงค์ร้อยละ
100

31 อุดหนุนโครงการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสนับสนนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 100,000 การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ความรู้และบริการด้านสุข รพ.สต. ในพ้ืนท่ีเทศบาล บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

ภาพอนามัยของศูนย์เด็กเล็ก ต าบล ประสงค์ร้อยละ
100

32 อุดหนุนโครงการให้ความรู้และบริการด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสนับสนนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 100,000 การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
ในโรงเรียนต าบล ให้ความรู้และบริการด้านสุข รพ.สต. ในพ้ืนท่ีเทศบาล บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

ภาพอนามัยของ รร.สังกัด สพฐ.ต าบล ประสงค์ร้อยละ
100
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33 อุดหนุนโรงเรียนโนนคูณวิทยาตามโครงการแข่งขันทักษะ เพ่ือสนับสนนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    การด าเนินงาน การด าเนินงานสามารถบรรลุ กศ.
ส่ิงประดิษฐ์ แข่งขันทักษะส่ิงประดิษฐ์ รร.โนนคูณวิทยา บรรลุตามวัตถุ ตามวัตถุประสงค์

ประสงค์ร้อยละ
100

34 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนสะอาดตามโครงการพัฒนาเพ่ิม เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนนุนงบประมาณ 10,000    10,000    10,000    10,000    10,000    การด าเนินงาน วงดนตรีเมโลเด่ียนมีศักยภาพ กศ.
ศักยภาพดนตรีวงเมโลเด่ียน พัฒนาเพ่ิมศักยภาพดนตรีวง รร.โนนสะอาด บรรลุตามวัตถุ มากข้ึน

เมโลเด่ียน ประสงค์ร้อยละ
100

35 อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยบง (ธ.กรุงเทพ 19) โครงการ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ รร. 20,000 20,000 20,000 การด าเนินงาน ยาเสพติดในโรงเรียนหมดไป กศ.
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา บ้านห้วยบง (ธ.กรุงเทพ บรรลุตามวัตถุ

ยาเสพติดในโรงเรียน  19) ประสงค์ร้อยละ
100

12,010,200  11,857,670  9,858,700  9,858,700  9,858,700  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.4 แผนงานสาธารณสุข
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการลด ละเลิกการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง ผู้ประกอบการ/ผู้น า 24,450 24,450 24,450 24,450 24,450 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ80ผู้ประกอบการ/ผู้น าชุมช/อสม. กสส.
บรรจุอาหาร อันตรายจากการใช้โฟม/ ชุมชน/ อสม.และ ได้รับการความรู้ และประชาชนท่ัวไปได้รับ

ถุงพลาสติก ประชาชนท่ัวไป ความรู้มากข้ึน

2 โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนเพ่ือ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองโรค กสส.
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ของประชาชน ติดต่อเพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง กสส.
การป้องกันโรคเอดส์ ของประชาชน โรคเอดส์เพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังการ ทุกครัวเรือน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 จ านวนครัวเรือนสามารถ กสส.
ท่ีต้นทาง คัดแยกขยะจากครัวเรือน ท้ัง 17 หมู่บ้าน ของครัวเรือน คัดแยกขยะได้ถูกวิธีและ

สามารถคัดแยก มากข้ึน
ขยะได้ถูกวิธี
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การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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5 โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพในชุมชนเพ่ือลด เพ่ือส่งเสริมการจัดการสุขภาพ ชุมชนท้ัง 17 หมู่บ้าน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ  90 เหตุร าคาญในชุมชนเกิดข้ึน กสส.
เหตุร าคาญ ในชุมชนเพ่ือลดเหตุร าคาญ  ลดเหตุร าคาญ น้อยลง

6 โครงการตลาดนัดน่าซ้ือเคียงคู่อาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ ผู้ประกอบการตลาดนัด 17,700 17,700 17,700 17,700 17,700 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการมีความรู้ความ กสส.
ความเข้าใจถึงแนวทางในการ ในพ้ืนท่ีเทศบาล ร้อยละ 80 เข้าใจในแนวทางการพัฒนา
พัฒนาตลาดให้มีสถานท่ีสะอาด จ านวน 80 แผง ได้รับการความรู้ ตลาดถูกสุขอนามัยมากข้ึน
ถูกสุขอนามัย 80  แผง

7 โครงการพัฒนาตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพพระรัตนฯเพ่ือส่งเสริมความรู้ พัฒนาและ ชุมชนจ านวน 17 แห่ง 198,900 198,900 198,900 198,900 กลุ่มเป้าหมาย ชุมชน/โรงเรียน/ศพด.และ กสส.
การพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน วางระบบสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม โรงเรียน สพฐ. ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับความรู้และ

ในชุมชนและในสถานศึกษา จ านวน 10 แห่ง ได้รับการพัฒนา พัฒนาศักยภาพในระบบ
ศพด. จ านวน 9 แห่ง ศักยภาพ สุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม

8 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง เพ่ือส่งเสริมความรู้เร่ืองมะเร็ง กลุ่มสตรีท่ัวไป 80,000 80,000 80,000 80,000 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ80กลุ่มสตรีท่ีมีอายุ 30-70 ปี กสส.
เต้านม เต้านมให้แก่สตรีท่ีมีอายุ อายุ 30-70 ปี  และ ร้อยละ 80 ได้รับความรู้ ความเข้าใจใน

30-70 ปี กลุ่ม อสม. ได้รับการความรู้ เร่ืองมะเร็งเต้านมมากข้ึน
ความเข้าใจใน
มะเร็งเต้านม

9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้เร่ือง ผู้น าชุมชน/อสม. และ 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 กลุ่มเป้าหมาย ผู้น าชุมช/อสม.และประชาชน กสส.
การดูแลและปฐมพยาบาล ประชาชนท่ัวไป ร้อยละ 80 ท่ัวไปมีความรู้มากข้ึน
ตนเอง ได้รับการความรู้

10 โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพด้านบริการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพ บุคลากรด้านบริการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมีศักย แกนน าสุขภาพด้านบริการ กสส.
แพทย์ฉุกเฉิน ให้แก่แกนน าสุขภาพด้านบริการ แพทย์ฉุกฌแน ภาพร้อยละ แพทย์ฉุกเฉินมีศักยภาพเพ่ิม

แพทย์ฉุกเฉิน 90 มากข้ึน
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11 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ประชาชนผู้สนใจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองโรค กสส.

การป้องกันและควบคุมโรคพิษ จ านวน 17 หมู่บ้าน ของประชาชน พิษสุนัขบ้ามากข้ึนและมีระบบ

สุนัขบ้า ได้รับประโยชน์ ควบคุมโรคท่ีดีข้ึน

12 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน เพ่ืออบรมและรณรงค์การป้อง ประชาชนผู้สนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  90  ชุมชนรู้จักการป้องกันและควบ กสส.
กันและควบคุมโรคในชุมชน จ านวน 17 หมู่บ้าน ของประชาชน คุมโรคดีย่ิงข้ึน

ได้รับประโยชน์

13 โครงการป้องกันควบคุมโรคเอดส์ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ประชาชนผู้สนใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง กสส.
การป้องกันโรคเอดส์ จ านวน 17 หมู่บ้าน ของประชาชน โรคเอดส์เพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

14 โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนออก ประชาชนผู้สนใจ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย กสส.
กก าลังกาย จ านวน 17 หมู่บ้าน ของประชาชน แข็งแรง

ได้รับประโยชน์

15 โครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้รับการตรวจ ผู้สูงอายุท้ัง 17 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 ผู้สูงอายุมีสุขภาพท่ีดีเพ่ิม กสส.
สุขภาพฟรีเป็นประจ าทุกปี ของผู้สุงอายุ มากข้ึน

ได้รับประโยชน์

16 โครงการแก้ไขปัญหาขาดสารไอโอดีนของประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาการเกิดโรค ท้ัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ประชาชนไม่เกิดปัญหาโรค กสส.
ต าบลโนนสะอาด คคอพอกของประชาชนต าบล ของประชาชน คอพอกเพ่ิมข้ึน

โนนสะอาด ได้รับประโยชน์

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือเข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ  90  เข้าถึงบริการแพทย์ฉุกเฉิน กสส.
เพ่ือการเข้าถึงบริการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ของเทศบาล ของประชาชน ของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ได้รับประโยชน์ มากข้ึน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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18 โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค พัฒนาสถานท่ีจ าหน่ายอาหาร สภานท่ีจ าหน่าย/ร้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ  90  ประชาชนได้บริโภคอาหาร กสส.
 เช่น ร้านอาหาร/แผงลอย ค้า/ร้านอาหาร ของประชาชน ท่ีสะอาดและปลอดภัย
ให้ได้มาตรฐาน และประชาชน ในเขตพ้ืนท่ีเทศบาล ได้รับประโยชน์
ได้บริโภคอาหารท่ีสะอาดและ
ปลอดภัย

19 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดของคนและสัตว์ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนใน ท้ัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในการป้อง กสส.
การป้องกันและควบคุมโรค ของประชาชน กันและควบคุมโรคระบาด
ระบาดของคนและสัตว์ ได้รับประโยชน์ ของคนและสัตว์เพ่ิมมากข้ึน

20 โครงการผู้สูงวัยให้ปลอดโรค เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในการ ผู้สูงอายุ 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ผู้สูงอายุมีความรู้ในการป้องกัน กสส.
ป้องกันโรค ของผู้สูงอายุท่ี โรคมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

21 โครงการป้องกันโรคมะเร็งตับ เพ่ือให้ความรู้แกประชาชนใน ท้ัง 17 หมู่บ้าน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีความรู้ในเร่ืองป้อง กสส.
การป้องกันโรคมะเร็งตับ ของประชาชน กันโรคมะเร็งตับเพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

22 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย ท้ัง 17 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  90  ส่งเสริมสุขภาพหญิงวัยเจริญ กสส.
แม่หลังต้ังครรภ์ และฉีดวัคซีน ของประชาชน พันธ์ หญิงหลังต้ังครรภ์และ
ให้แก่เด็กอย่างครบถ้วน ได้รับประโยชน์ ด็กได้ฉีดวัคซีนครบถ้วน

23 โครงการเวชภัณฑ์ช่วยเหลือประชาชน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการตรวจ ท้ัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ประชาชนมีสุขภาพท่ีดีเพ่ิม กสส.
สุขภาพฟรีทุกปี ของประชาชน มากข้ึน

ได้รับประโยชน์
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24 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมลดก ท้ัง 17 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ  90  ประชาชนสามารถป้องกันโรค กสส.
การใช้สารเคมีในการป้องกัน ของประชาชน ไข้เลือดออกโดยปราศจาก
โรคไข้เลือดออก ได้รับประโยชน์ สารเคมีเพ่ิมมากข้ึน

25 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เพ่ือสมทบกองทุน หลักประกัน ท้ัง 17 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90  ประชาชนได้รับสวัสดิการด้าน กสส.
สุขภาพระดับต าบลโนนสะอาด ของประชาชน สาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน
ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ได้รับประโยชน์
สุขภาพแก่ประชาชน 

26 โครงการสนับสนุนน้ ามันเช้ือเพลิง -น้ ายาเคมีก าจัดยุงลาย เพ่ือบริการประชาชนให้มีการ ท้ัง 17 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ  90  ประชาชนไม่เป็นไข้เลือดออก กสส.
ยและทรายอะเบท ก าจัดยุงลายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ของประชาชน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ได้รับประโยชน์

27 โครงการจุดบริการทางแพทย์ภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการรักษา ท้ัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  ประชาชนได้รับการรักษา กสส.
เม่ือเกิดการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ ของประชาชน อย่างทันท่วงทีเพ่ิมมากข้ึน
ทันท่วงที ได้รับประโยชน์

28 โครงการส่งเสริมสุขภาพแก่เด็ก 0-5 ปี เพ่ือให้เด็ก 0-5 ปี ได้รับการ เด็กท่ีมีอายุ 0-5 ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  90  เด็ก 0-5 ปี ได้รับการตรวจ กสส.
ตรวจสุขภาพ ในพ้ืนท่ีเทศบาล ของเด็ก 0-5 ปี สุขภาพ

ได้รับประโยชน์

29 โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในช่องปาก แก่เด็กก่อน เพ่ือจัดบริการตรวจสุขภาพ เด็กเล็กของศูนย์เด้กเล็ก 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร้อยละ  90  เด็กก่อนวัยเรียน /วัยเรียน กสส.
วัยเรียนและเด็กวัยเรียน ช่องปาก แก่เด็กก่อนวัยเรียน จ านวน 8 แห่ง ของประชาชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ

วัยเรียน ผู้สูงอายุ คนพิการ และ เด็กนักเรียนของ รร . ได้รับประโยชน์ ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลโนน
ผู้ด้อยโอกาส ในต าบลโนน ในสังกัด สพฐ. สะอาดได้รับการบริการ
สะอาดท่ีไม่มีโอกาสเข้ารับ จ านวน 10 แห่ง ในสถานพยาบาล
บริการในสถานพยาบาลได้
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30 โครงการจัดซ้ือและซ่อมแซมเคร่ืองพ่นหมอกควันและ เพ่ือป้องกันและก าจัดยุงลาย  ท้ัง 17 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90  ประชาชนไม่มีการเกิดโรค กสส.
เคร่ืองพ่นละอองฝอย ของประชาชน ไข้เลือดออก/ลดลง

ได้รับประโยชน์

31 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานสาธารณสุข เพ่ือให้ประชาชนได้รับการดูแล  ท้ัง 17 หมู่บ้าน 255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ร้อยละ  90  ประชาชนได้รับการดูแลด้าน กสส.
มูลฐาน ด้านสาธารณสุข ของประชาชน สาธารณสุขท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

32 โครงการเข้าค่ายอบรมการป้องกันการต้ังครรภ์ก่อนวัย เพ่ือให้ความรู้แก่นักเรียน เด็กและเยาวชนในพ้ืน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ  90  ให้ความรู้และป้องกันไม่ให้ กสส.
อันควร เยาวชน ในการป้องกันการต้ัง ท่ีเทศบาล เด็กนักเรียน นักเรียน เยาวชน ต้ังครรภ์

เครรภ์ก่อนวัยอันควร เยาวชนได้รับ ก่อนวัยอันควร
ประโยชน์

33 โครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ีมี เพ่ือให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ีมี  ท้ัง 17 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ  70 เกษตรกรท่ีมีความเส่ียงปลอด กสส.
ความเส่ียงต่อการใช้สารเคมี ความเส่ียงปลอดภัยย่ิงข้ึน ของประชาชน ภัยจากสารเคมีเพ่ิมมากข้ึน

ได้รับประโยชน์

34 โครงการส่งเสริมสารอาหารธาตุเหล็กให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับสารอาหาร เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  90  นักเรียนได้รับสารอาหารธาตุ กสส.
ธาตุเหล็กให้มีการพัฒนาทาง เทสฐาล ของเด็กนักเรียน เหล็กในการพัฒนาสมองเพ่ิม
ด้านสมอง ได้รับประโยชน์ มากข้ึน

35 โครงการส่งเสริมกิจกรรมบ้านเราสะอาด เพ่ือให้ส่งเสริมให้ประชาชนมี  ท้ัง 17 หมู่บ้าน 123,600 123,600 123,600 123,600 123,600 ร้อยละ  90  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม กสส.
กิจกรรมร่วมกันในการดูแล ของประชาชนเ รักษาความสะอาดในหมู่บ้าน
หมู่บ้านให้สะอาดน่าอยู่ เข้าร่วมกิจกรรม

รักษาความสะ
อาดในหมู่บ้าน
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36 โครงการนวดแผนไทย เพ่ือส่งเสริมการนวดแผนไทยให้ ประชาชนผู้สนใจ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้เข้าร่วมกิจ ประชาชนมีความสามารถใน
แก่ประชาชนผู้สนใจ จ านวน 30 คน กิจกรรมมีทักษะ การนวดแผนไทยมากข้ึน

การนวดร้อยละ 70
37 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบ เพ่ือด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 500,000  500,000  500,000  การด าเนินกิจ การด าเนินกิจการมีความคล่อง กสส.

ครบวงจร (เพ่ิมเติม) การบริหารจัดการขยะแบบ ครบวงจรและเป็นไป การมีความคล่อง ตัวมากข้ึน
ครบวงจรในชุมชน ตามมาตรฐาน ตัวร้อยละ 90

38 โครงการปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะ (เพ่ิมเติม) เพ่ือด าเนินการปรับปรุงบ่อฝัง บ่อฝังกลบขยะท่ีได้ 300,000  300,000  300,000  การด าเนินกิจ การด าเนินกิจการมีความคล่อง กสส.
กลบขยะให้มีประสิทธิภาพ มาตรฐานจ านวน 1 บ่อ การมีความคล่อง ตัวมากข้ึน

ตัวร้อยละ 90
39 โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะ (เพ่ิมเติม) เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคาร อาคารคัดแยกขยะ 800,000  800,000  800,000  การด าเนินกิจ การด าเนินกิจการมีความคล่อง กสส.

คัดแยกขยะท่ีได้มาตรฐานใน จ านวน 1 โรง การมีความคล่อง ตัวมากข้ึน
ชุมชน ตัวร้อยละ 90

40 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองช่ังน้ าหนักรถเก็บขนขยะ (เพ่ิมเติม) เพ่ือด าเนินการจัดซ้ือเคร่ืองช่ัง เคร่ืองช่ังน้ าหนักรถเก็บ 100,000  100,000  100,000  การด าเนินกิจ การด าเนินกิจการมีความคล่อง กสส.
น้ าหนักรถเก็บขยะ ขยะขนาดใหญ่ การมีความคล่อง ตัวมากข้ึน

จ านวน 1 เคร่ือง ตัวร้อยละ 90
41 โครงการเดินระบบไฟฟ้าในอาคารคัดแยกขยะและ เพ่ือด าเนินการเดินระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าท่ีได้มาตร 500,000  500,000  500,000  การด าเนินกิจ อาคารคัดแยกขยะและบริเวณ กสส.

บริเวณรอบๆบ่อขยะ (เพ่ิมเติม) ในอาคารคัดแยกขยะและบริเวณฐานในอาคารคัดแยก การมีความคล่อง รอบบ่อขยะมีระบบไฟฟ้าใช้
รอบบ่อขยะ ขยะและบริเวณโดยรอบ ตัวร้อยละ 90

42 อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัว เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 1,800,000  การด าเนินกิจ บ่อขยะหนองชาดมีไฟฟ้า กสส.
ล าภูในโครงการขยายเขตไฟฟ้า ดังน้ี ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว .นภ. ในการขยายเขตไฟฟ้า การมีความคล่อง แรงสูงในการด าเนินกิจการ
ย้ายเขตไฟฟ้าแรงสูงหนองชาด (บ่อขยะ) ให้แก่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตัวร้อยละ 90

จังหวัดหนองบัวล าภู
43 ค่าเช่าท่ีดิน เพ่ือเช่าท่ีดินบ่อกลบขยะ เพ่ือเช่าท่ีดินบ่อกลบขยะ 120,000  120,000  การด าเนินกิจ การด าเนินกิจการมีความคล่อง กสส.

การมีความคล่อง ตัวมากข้ึน
ตัวร้อยละ 90

3,810,800  5,889,700  6,289,700  6,289,700  6,289,700  
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.6 แผนงานเคหะชุมชน
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

อุดหนุนไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองบัวล าภูตาม
โครงการ  ดังน้ี
หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสะอาด

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรหนองอีโช่ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 1 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างรอบหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 1 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

3 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าสายทางหน้าโรงเรียน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
หมู่ท่ี 1 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ท่ี 2 บ้านหินตลาด

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างรอบหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 2 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 150,000 150,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
สายหินตลาด - ศรีภูทอง หมู่ 2 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง/ต่ า สายบ้านหินตลาด เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
 หมู่ท่ี 2  - บ้านค้ึมน้ าเกล้ียง ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี 2 –  เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
ชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือแสงสว่างภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

หมู่ท่ี 3 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายชุมชนวังโปร่ง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 200,000 200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 3 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าโรงเรียน-ป่าช้า หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้านและวัด หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า- เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 320,000 50,000    ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
และไฟฟ้าแรงต่ าชุมชนวังโปร่ง  หมู่ 3 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 200,000 200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
สายชุมชนวังโปร่ง หมู่ 3 - อ่างน้ าล้น(ฝายน้ าล้น) ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 4 บ้านโนนคูณ
15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

16 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายล าห้วยยาง หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ชุมชนโนนคูณ  ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงพร้อมหม้อแปลง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ไฟฟ้า หมู่ 4 - คุ้มโนนค าน้อย ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ 5 บ้านทุ่งโพธ์ิ

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรป่าช้าทุ่งโพธ์ิ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 5 - นาอุดม ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

20 โครงการติดต้ังไฟสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายฝายน้ าล้น เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
รอบเส้นโปร่งโก หมู่ท่ี 5 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

22 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 5 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 6 บ้านวังแคน
24 โครงการขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรสายป่าช้า-ห้วยบง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

หมู่ท่ี 6 บ้านวังแคน ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรรอบหมู่บ้านวังคูณ-เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
วังแคน  หมู่ท่ี 6 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

139

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด



แบบ ผ.02
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายวังแคน - วัดป่า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
สามัคคีธรรม  หมู่ท่ี 6 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

28 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ 6 ของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จว.นภ. ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ 7 บ้านโต่งโต้น
29 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรโต่งโต้น-ป่าช้า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 7 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าสายโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 - เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
คุ้มห้วยยาง ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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33 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายลานคอนกรีตข้างวัด เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ชุมชนโต่งโต้น  หมู่ท่ี 7  ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 8 วังโพน
34 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 8 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

36 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 9 บ้านนาอุดม
37 ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายชุมชนนาอุดม หมู่ท่ี 9 – เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี 3 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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39 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 250,000 250,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ชุมชนนาอุดม หมู่ 9 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยบง

40 โครงการติดต้ังไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเส้นโรงเรียนห้วยบง - เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
นากอก ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

41 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

42 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพ่ือการเกษตรรอบหมู่บ้านเพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 10 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

43 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ า ชุมชนห้วยบง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 10 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

44 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงไปเมรุ หมู่ 10 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 350,000 350,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ท่ี 11 บ้านคึมน้ าเกล้ียง

45 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 11 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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46 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

47 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าในชุมชนคึมน้ าเกล้ียง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ 11 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี12 บ้านศรีสง่า
48 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

49 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรศรีสง่า หมู่ท่ี 12- เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หนองชาติ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

50 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ 12 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

51 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรบ้านสรีสง่า เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 12 - บ้านหนองแต ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไฟฟ้าแรงสูง/ต่ า พร้อมหม้อแปลงเพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
 ศรีสง่า  หมู่ท่ี 12 -โนนสะอาด ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ท่ี 13 บ้านโนนนาใหม่

53 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเส้นโนนนาใหม่ - เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 13 - ห้วยบง ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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54 โครงการขยายเขตไฟฟ้ารอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

55 โครงการขยายเขตไฟส่องสว่างรอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 50,000    20,000    20,000    ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 14 บ้านโนนหัวนา
56 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากหมู่บ้าน-วัด หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 50,000    ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

57 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ ารอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
หมู่ท่ี 15  บ้านศรีภูทอง

59 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 15  ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

59 โครงการติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะรอบหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 15 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 16 บ้านโนนทอง
60 โครงการขยายเขตไฟฟ้าโนนคูณ-โนนหัวนา เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

หมู่ท่ี 16 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

หมู่ท่ี 17 บ้านวังคูณ
61 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ าสายวังแคน-วัดป่าสามัคคีธรรมเพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

หมู่ท่ี 17 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

62 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อุดหนุนการขยายเขต 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ 17 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าภายในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

7,320,000  8,250,000  6,600,000  6,370,000  6,370,000  
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ตัวช้ีวัดโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

รวม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการเล้ียงปลาเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคในครัวเรือน เพ่ือส่งเสริมการเล้ียงปลาให้แก่ ครัวเรือนท่ีสนใจเข้า 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 ครัวเรือนลดค่า ประชาชนสามารถลด สป./งานส่งเสริม
ประชาชนเพ่ือการบริโภคและ ร่วมกิจกรรมการส่งเสริม ใช้จ่ายในครัว ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริโภคและ การเกษตรฯ
 ลดค่าใช้จ่ายและการจ าหน่าย จ านวน 100 ครัวเรือน เรือนได้มากกว่า มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50

2 โครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ เพ่ือส่งเสริมการปศุสัตว์ให้แก่ 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 ครัวเรือนลดค่า ประชาชนสามารถลด สป./งานส่งเสริม
ประชาชนเพ่ือการบริโภคและ ใช้จ่ายในครัว ค่าใช้จ่ายเพ่ือบริโภคและ การเกษตรฯ
 ลดค่าใช้จ่ายและการจ าหน่าย เรือนได้มากกว่า มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ 50

3 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพ่ือส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มอาชีพต่างๆในพ้ืนท่ี 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 กลุ่มอาชีพสร้าง กลุ่มอาชีพต่างๆมีศักยภาพ สป./งานส่งเสริม
ให้มีศักภาพในการด าเนินงาน ต าบล รายได้เพ่ิมข้ึน มากข้ึน การเกษตรฯ

ร้อยละ 60

4 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือส่งเสริมความรู้และอนุรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิ 50,000   50,000    50,000   ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีใน สป./งานส่งเสริม
ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีในชุม ปัญญาท้องถ่ินด้านต่างๆ และภูมิปัญญา ชุมชุน คงอยู่สืบไป การเกษตรฯ
ชุนให้คงอยู่สืบไป ท้องถ่ิน มีมากว่า

ร้อยละ 50
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ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด

การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับ เพ่ือรองรับการปรับปรุงสภาพ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ในพ้ืน 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ มีคุณภาพ สป./
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แวดล้อมท่ีอยู่อาศัยส าหรับผู้สูง ท่ีต าบล  คามท่ีระเบียบ มีคุณภาพชีวิตท่ี ชีวิต  การเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน งานสวัสดิการฯ

อายุ  ผู้พิการ  ให้มีคุณภาพชีวิต ก าหนด ดีข้ึน มากกว่า
ท่ีดี ร้อยละ 70

6 โครงการฟ้ืนฟูสุขภาพจิตผู้สูงอายุต าบลโนนสะอาด เพ่ือจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูสุขภาพจิต ผู้สูงอายุตามระเบียบ 100,000  100,000  100,000 100,000  100,000 ผู้สูงอายุมีสุขภาพผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีข้ึน สป./
ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี ต าบล ก าหนด ท้ัง 17 หมู่บ้าน จิตท่ีดีข้ึน ร้อยละ งานสวัสดิการฯ

80

7 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันของเยาวชนต าบล เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ เด็กและเยาวชท่ีสนใจ 30,000    30,000    30,000   30,000    30,000   เด็กแลเยาวชน เด็กและเยาวชนมีอาชีพเสริม สป./
โนนสะอาด เยาวชนในพ้ืนท่ีต าบล เข้าร่วมฝึกอบรม ให้ความสนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประ งานสวัสดิการฯ

จ านวน  60  คน ร้อยละ 90 โยชน์มากข้ึน

8 โครงการจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุ เพ่ือจัดต้ังชมรมผู้สูงอายุต าบล ผู้สูงอายุตามระเบียบ 20,000    20,000    20,000   20,000    20,000   สมาชิกชมรม จัดต้ังชมรมผู้สูงอายุต าบลโนน สป./
โนนสะอาด ก าหนด ท้ัง 17 หมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า สะอาดได้ถูกต้องตามระเบียบงานสวัสดิการฯ

ร้อยละ 70 ของ การจัดต้ัง
ผู้สุงอายุ

9 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะส้ันกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุต าบล เพ่ือจัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ ผู้สูงอายุท่ีสนใจเข้าร่วม 20,000    20,000    20,000   20,000    20,000   ผู้สูงอายุให้ความ ผู้สูงอายุมีอาชีพเสริม สป./
โนนสะอาด ผู้สูงในพ้ืนท่ีต าบล ฝึกอบรม สนใจเข้าร่วม และใช้เวลาว่างให้เกิดประ งานสวัสดิการฯ

จ านวน  100  คน ร้อยละ 80 โยชน์มากข้ึน

10 โครงการแข่งขันกีฬาท่ัวไทยต้านภัยยาเสพติด เพ่ือจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ 80,000    80,000    80,000   80,000    80,000   ประชาชนให้  ให้ประชาชนได้มีกิจกรรมร่วม สป./
ในระดับต าบล  ให้ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน ความสนใจใน กัน รุ้จักใช้เวลาให้เกิดประ งานสวัสดิการฯ
รุ้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ ท้ัง 17 หมู่บ้าน กิจกรรมร้อยละ โยชน์ รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ
รู้รักสามัคคีในหมู่คณะ 80 ห่างไกลยาเสพติด
ห่างไกลยาเสพติด
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

11 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพการ เพ่ือให้ความรู้และเสริมสร้าง  ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ 50,000    50,000   50,000    50,000   บุคลากรของ บุคลากรของเทศบาลมีภูมิ สป.
ป้องกันยาเสพติดเทศบาลต าบลโนนสะอาด ศักยภาพการป้องกันภัยจากยา ข้าราชการ/พนักงาน/ เทศบาลมีภูมิ ต้านทางและมีศักยภาพ

เสพติดให้แก่บุคลากรเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลทุกคน ต้านทางยาเสพ จากการป้องกันยาเสพติด
ติดร้อยละ 99 มากข้ึน

12 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือจัดต้ังและด าเนินกิจกรรม ผู้สูงอายุท้ัง 17 หมู่บ้าน ผู้สูงอายุสนใจ มีโรงเรียนผู้สูงอายุในพ้ืนท่ี สป./
โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม ต าบล งานสวัสดิการฯ
ต าบลโนนสะอาด ร้อยละ 90

13 โครงการยกเลิกส าเนาเอกสาร (Zero Copy) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ อุปกรณ์อ่านบัตร 3,500      1,400 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับการบริการท่ี สป.
ของเทศบาลต าบลโนนสะอาด ประชาชนผู้มาขอรับการบริการ แบบอเนกประสงค์ ความพึงพอใจ สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน

จากเทศบาลต าบลโนนสะอาด (Smart Card Reader) ร้อยละ 80
จ านวน  7  เคร่ือง

14 โครงการออกหน่วยรับช าระภาษีเคล่ือนท่ี เพ่ือบริการและอ านวยความ ออกหน่วยบริการ 30,000    30,000    30,000   30,000    30,000   ประชาชนผู้มา ประชาชนได้รับการบริการท่ี กค.
สะดวกให้แก่ประชาชนท่ีมา ท้ัง 17 หมู่บ้าน ใช้บริการมีความ สะดวกและรวดเร็วมากข้ึน
รับบริการช าระภาษี พึงพอใจร้อยละ

90

15 อุดหนนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการส่งเสริม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ ประชาชน/ชุมชนใน 40,000    40,000   40,000    40,000   ประชาชนได้รับ ประชาชน/ชุมชนในพ้ืนท่ี สป.
ความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน กับคนและชุมชนในสังคมให้มี พ้ืนท่ี 6 อ าเภอ การดูแลและช่วย มีความเข้มแข็งและสามัคคี

ความเข็มแข็งตลอดช่วงชีวิต เหลือจากภาครัฐ มากข้ึน
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 

90

16 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครัว ประชาชนในพ้ืนท่ี 40,000    40,000   40,000    40,000   ครัวเรือนมีรายได้ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีได้รับการ สป.
อาชีพของประชาชน เรือนและชุมชนในการประกอบ 6 อ าเภอ เพ่ิมข้ึนร้อยละ อบรมตามโครงการ จะมีอาชีพ

สัมมาอาชีพ 3 ต่อ ปี มากข้ึน
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แบบ ผ.02
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการป้องกันและ บูรณาการร่วมส่วนราชการต่างๆเพ่ือลดปัญหายาเสพติด 40,000    40,000   40,000    40,000   ร้อยละ 90 ของ ผู้ติดยาเสพติดจะมีจ านวน สป.
แก้ไขปัญหายาเสพติด และภาคประชาชนในการป้อง และผลกระทบต่อสังคม ผู้ติดยาเสพติดท่ี ลดลง

กันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงก่อให้เกิดอาชญกรรม ผ่านการบ าบัด
ในสังคมในพ้ืนท่ี 6 ตามโครงการจะ
อ าเภอ ไม่กลับไปติด

ยาเสพติดอีก

18 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 60,000    60,000    การด าเนินงาน ศูนย์อ านวยการพลังแผ่น สป.
จังหวัด ของศูนย์อ านวยการพลังแผ่น บรรลุตามวัตถุ ดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด

ดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ประสงค์ร้อยละ หนองบัวล าภู สามารภด าเนิน
หนองบัวล าภู 90 งานได้อย่างคล่องตัวและ

บรรลุตามวัตถุประสงค์

19 อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 40,000    40,000   40,000    40,000   การด าเนินงาน ศูนย์อ านวยการป้องกันและ สป.
จังหวัดหนองบัวล าภู(ศอ.ปส.นภ.) ศูนย์อ านวยการป้องกันและ บรรลุตามวัตถุ แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด

แก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัด ประสงค์ร้อยละ หนองบัวล าภู(ศอ.ปส.นภ.)
หนองบัวล าภู(ศอ.ปส.นภ.) 90 สามารภด าเนินงานได้อย่าง

คล่องตัวและบรรลุตามวัตถุ
ประสงค์

20 อุดหนุนอ าเภอศรีบุญเรืองโครงการมหกรรมของดี เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน อุดหนุนงบประมาณ 35,000    35,000    35,000   35,000    35,000   การด าเนินงาน การด าเนินงานของอ าเภอ สป.
ศรีบุญเรือง ของอ าเภอศรีบุญเรืองตามโครง บรรลุตามวัตถุ ศรีบุญเรืองสามารถด าเนินงาน

การมหกรรมของดีศรีบุญเรือง ประสงค์ร้อยละ ได้อย่างคล่องตัวและบรรลุ
ประจ าปี 90 ตามวัตถุประสงค์

21 อุดหนุนกลุ่มทอผ้าลายน้ าไหล  หมู่ 13 เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มทอผ้าลายน้ าไหล 10,000    10,000   10,000    10,000   กลุ่มมีความเข้ม การด าเนินงานของกลุ่มมีศักยสป./งานส่งเสริม
กลุ่มทอผ้าลายน้ าไหล  หมู่ 13 แข็งข้ึน ร้อยละ ภาพและเข้มแข็งข้ึน การเกษตรฯ

90
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

22 อุดหนุนกลุ่มสตรีบ้านศรีสง่าเพ่ือประดิษฐ์และ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มสตรีบ้านศรีสง่าเพ่ือ 10,000    10,000   10,000    10,000   กลุ่มมีความเข้ม การด าเนินงานของกลุ่มมี สป./งานส่งเสริม
จัดดอกไม้ในงานสีด า   หมู่ 12 ของกลุ่มสตรีบ้านศรีสง่าเพ่ือ ประดิษฐ์และจัดดอกไม้ แข็งข้ึน ร้อยละ ศักยภาพและเข้มแข็งข้ึน การเกษตรฯ

ประดิษฐ์และจัดดอไม้ในงาน ในงานสีด า 90
สีด า

23 อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ ท้ัง 17 หมู่บ้าน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่ม อสม. ต าบล 398,740 398,740  398,740 ประชาชนปลอด การด าเนินงานกลุ่มมีศักยภาพ สธ.
1.โครงการส ารวจสัตว์ จ านวน 5340 บาท ของ อสม. ต าบลโนนสะอาด ใน โนนสะอาด ภัยจากโรคพิษ และเข้มแข็งข้ึน
2.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าการส ารวจ และฉีดวัคซีนโรคพิษ สุนัขบ้า เพ่ิมข้ึน
จ านวน 54400 บาท สุนัขบ้า ร้อยละ 90
3.โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน 340000 
บาท

24 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ชุมชน นาอุดม หมู่ท่ี 9 เพ่ือใช้เป็นการประชุมประชาคมศาลาประชาคม 300,000 ประชาชนมีส่วน การด าเนินงานกลุ่มมีศักยภาพ กช/พช.
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมภายใน ร่วมแสดงความ และเข้มแข็งข้ึน
ชุมชน คิดเห็นร้อยละ90

27 อุดหนุน โครงการ to bo number one เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้ม 50,000    50,000   กลุ่มมีความเข้ม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สป.
แข็งของเยาวชน แข็งข้ึน ร้อยละ

90
26 อุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้ม 40,000    40,000   กลุ่มมีความเข้ม สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สป.

ยาเสพติดในโรงเรียน แข็งของเยาวชน แข็งข้ึน ร้อยละ
90

27 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม สนามกีฬาเทศบาล เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความเข้ม 1,000,000  1,000,000    1,000,000  เยาวชน ประชาชนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน กช./สป.
ต าบลโนนสะอาด โดยการส่งเสริมการใช้ยางพาราเป้นพ้ืน แข็ง ของเยาวชนและประชาชน มีสนามกีฬา เพ่ิม
สนาม (สนามกีฬาฟุตซอลเทศบาลฯ สนามกีฬาหมู่ท่ี 12 ท่ัวไป ข้ึนร้อยละ 100
หมู่ท่ี 13

775,000     1,008,500   995,000    1,035,000   1,035,000 

รวม
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ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการจัดซ้ือยางมะตอย  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ยางมะตอย 500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ผสมเสร็จ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย จ านวน 1,200 ถัง ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

2 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือการซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ี  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุก 500,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ต าบลโนนสะอาด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

1,650 ลบ.ม. รับความสะดวก

หมู่ท่ี 1 บ้านโนนสะอาด
ลาดยาง

3 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายชุมชนโนนสะอาด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
หมู่ท่ี 1 -  บ้านโคกม่วง หมู่ท่ี 4  (ช่วงท่ี 1)  มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 8* 9,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

 (นภ.ถ.14002) รับความสะดวก

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายโนนสะอาด เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช./อบจ.
หมู่ท่ี 1 - หินตลาด หมู่ท่ี 2 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 8* 3,300  ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายโนนสะอาด  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 1,000,000     1,000,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช./อบจ.
หมู่ท่ี 1 - บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ผาขาว มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 10*2,900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

6 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนผิวทางแอสฟัสติก 500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
ชุมชนโนนสะอาด หมู่ 1 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 4*560*0.04 ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนสะอาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

 หมู่ท่ี 1 - นาตาด  ต.ท่าช้างคล้อง จังหวัดเลย ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*2,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A1-D1  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*1,045 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง D1-L1  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*249 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  I1-A1  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*143 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทาง L1  หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*145 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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12 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 145,000   ประชาชน ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
รอบเมรุ หมู่ 1 ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ได้ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

 600  ตร.ม. รับความสะดวก

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนทางเท้า คสล. 50,000     ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ถนนทางเท้าบ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 3*40*0.10 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

120 ตรม. รับความสะดวก

ลูกรัง
14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย หมู่ท่ี 1 - นาตาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ต.ท่าช้างคล้อง 1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*73 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย หมู่ท่ี 1 - นาตาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี8 ต.ท่าช้างคล้อง 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*1,700 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
โนนสะอาด หมู่ท่ี 1 - โนนกกลาน ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*900ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนโนนสะอาด หมู่ท่ี 1 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*3,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

18 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือการซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุก 300,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายบ้านโนนสะอาด หมู่ 1 - บ้านนาตาด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

อ.ผาขาว รับความสะดวก
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ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
18 โครงการก่อสร้างระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปาภายใน 300,000  300,000   300,000 300,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 1 ยาวประมาณ ความพึงพอใจ ครอบคลุมในพ้ืนท่ี
1,000  ม. ร้อยละ 90

19 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 300,000  300,000   300,000 300,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.

20 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง  หมู่ท่ี 1 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ล าห้วย 1,000,000     1,000,000  สามารถกักเก็บ กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ขนาด  8*1,000 ม. น้ าได้มากข้ึน อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ร้อยละ 70 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

หมู่ท่ี 2 บ้านหินตลาด
ลาดยาง

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหินตลาด หมู่ท่ี 2- เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 500,000   ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช./อบจ.
คึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 11 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 10*3,200 ม. ร้อยละ 90ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหินตลาด หมู่ท่ี 2 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

บ้านศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี 2 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนโนนสมบูรณ์ จ.เลย ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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24 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้า คสล.ชุมชนหินตลาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนทางเท้า คสล. 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 2 - ชุมชนศรีสง่า หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 3*1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

 (รอบสระประจ าหมู่บ้าน) รับความสะดวก

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี๒ - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนหนองโก จ.เลย (นภ.ถ.14001) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 7*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A2-H2  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*368 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B2-C2  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*227 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C2-H2  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 5*263 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H2-I2  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5.00*143.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง K2-L2 หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5.00*13.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนหินตลาด หมู่ 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6x152x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
31 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 100,000  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

รพ.สต. หินตลาด หมู่ท่ี 2 - บ้านหนองแต้ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*1,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

33 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหลัง รร.หินตลาด หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00*69.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

34 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00*2,400.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยลงหินคลุกสายหน้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 รพ.สต.หินตลาด หมู่ท่ี 2 - บ้านโนนสมบูรณ์ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*1,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

36 โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวทางถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณดินลูกรัง 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนหินตลาด หมู่ 2 - ชุมชนวังโพน ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ไม่น้อยกวา ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

หมู่ 8 1,050 ลบ. รับความสะดวก

37 โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวทางถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี 2   - ศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8,050 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
38 โครงการขยายเขตประปาเพ่ิมเติมในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาภายใน 100,000  100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่บ้าน ความยาว ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ประมาณ 800 ม. ร้อยละ 90

39 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าคสล. หน้า รพ.สต.หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.

หมู่ท่ี 3 บ้านวังโปร่ง
ลาดยาง

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากชุมชนวังโปร่ง  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
 หมู่ท่ี 3 -สะพานล าน้ าพวย มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 6*1,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก
คสล.

41 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.จากชุมชนวังโปร่ง  เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง ขนาด 100,000   100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
หมู่ท่ี 3 - ชุมชนป่าคา หมู่ท่ี 2 ต.ยางหล่อ มาตรฐานใช้ในการสัญจร 8.00*35.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก
42 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายวังโปร่ง หมู่ท่ี3 –ชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

โนนทอง หมู่ท่ี16 (นภ.ถ.14005) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00*6,700.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

43 โครงการซ่อมสร้างถนนคสล.สายวังโปร่ง หมู่ท่ี3 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนนาอุดม  หมู่ท่ี 9 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00*61700.00 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A3-G3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*265 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  B3-H3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*21 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  C3-I3  หมู่ท่ี3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*145 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  A3-C3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*234 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  D3-F3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*221 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  G3-I3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*336 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  G3-J3  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*122 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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51 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังโปร่ง หมู่ 3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00x152.00x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

52 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000   ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
รอบเมรุ หมู่ 3 ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายบ้านวังโปร่ง หมู่ 3  - บ้านโนนหัวนา ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5x185x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

หมู่ 14 รับความสะดวก

ลูกรัง
54 โครงการลงหินคลุกระหว่างชุมชนวังโปร่ง  หมู่ท่ี 3 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุก ไม่น้อย 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ชุมชนนาอุดม ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว่า 2,000 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

55 โครงการลงหินคลุกถนนลูกรังสายชุมชนวังโปร่ง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุก ไม่น้อย 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 3 - ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว่า 2,000 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

56 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี3 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี16 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 4*2,750 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

57 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี3 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนทุ่งโพธ์ิ (ห้วยทับฟาก) หมู่ท่ี5 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*3,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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58 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี3 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนทุ่งโพธ์ฺ หมู่ท่ี5 (นภ.ถ.14004) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*5,700 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

59 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวังโปร่ง หมู่ท่ี 3 - นาตาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่8 ต.ท่าช้างคล้อง 1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*4,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

60 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังวังโปร่ง หมู่ท่ี 3 - นาตาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่8 ต.ท่าช้างคล้อง 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*4,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

61 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี 3 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 บ้านยางหล่อ ต.ยางหล่อ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

62 โครงการลงหินคลุกถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า500,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนวังโปร่ง - โนนนาใหม่ หมู่ 3 -13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 1,665 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า

63 โครงการขยายเขตประปาในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ขยายเขตประปาใน 100,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 3  ยาวประมาณ ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

500  ม. ร้อยละ 90

64 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.
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65 โครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านให้สามารถด่ืมได้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปาพร้อม 500,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 3 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี เคร่ืองกรองน้ า หมู่ท่ี 3 ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

จ านวน 1 ชุด ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 4 บ้านโนนคูณ
ลาดยาง

66 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางโนนคูณ  หมู่ท่ี 4 - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
โนนทอง-ห้วยบง มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
67 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโนนคูณ หมู่ท่ี 4-วังโปร่ง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนโนนคูณ หมู่ท่ี๔ - ) เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังแคน หมู่ท่ี๖ (นภ.ถ.14006) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาด 6*2,600 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  A4-C4  หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*219 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   G4-I4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*211 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   D4-F4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*193 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

72 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   A4-D4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*252 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

73 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   B4-E4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*258 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   J4-K4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*85 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

75 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง   L4-M4 หมู่ท่ี๔ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*85 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ท้างเท้า ชุมชนโนนคูณ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 4 กลุ่ม 5 ทางเข้าวัด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*83 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
77 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ชุมชนโนนคูณ  หมู่ 4 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6x152x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000  100,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายโนนคูณ หมู่ท่ี 4- วังโปร่ง หมู่ 3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6.00x30.00x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

79 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนคูณ หมู่ท่ี 4- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 200,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
กลุ่มท่ี 5 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6x152x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
80 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ชุมชนโนนคูณ หมู่ท่ี 4 (คุ้มโนนค าน้อย) - โคกก้านโก่ง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*2,600 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนคูณ หมู่ท่ี4 - โคกสน่ันเพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*2,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

82 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง,คอนกรีตสายชุมชนโนนคูณ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 4 - วังแคนหมูท่ี6 (นภ.ถ.14006) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*6,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

83 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกโปร่งกระต่าย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี4 - โคกม่วง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*4,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

84 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนคูณ หมู่ท่ี4 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 โปร่งกระต่าย ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*4,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
85 โครงการก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 4 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปา /เคร่ือง 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี กรองน้ า จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

86 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในชุมชนบ้านโนนคูณ  เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
หมู่ท่ี 4 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*225 ม.

87 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาให้สามารถด่ืมได้  เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปา /เคร่ือง 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 4 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี กรองน้ า จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

88 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า กลุ่มท่ี 4 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
หมู่ 4 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*225 ม.

หมู่ 5 บ้านทุ่งโพธ์ิ
ลาดยาง

89 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนผิวทางแอสฟัสติก ขนาด500,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
ชุมชนทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 - โคกม่วง (ช่วงท่ี๒) มาตรฐานใช้ในการสัญจร 8.00x280.00x0.04 ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

 (นภ.ถ.๑๔๐๐๓) รับความสะดวก
คสล.

90 โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ ชุมชนทุ่งโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90
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91 โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี5 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

92 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A5-M5  หมู่ท่ี5 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*376 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C5-N5  หมู่ท่ี5 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*345 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

94 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง D5-O5  หมู่ท่ี5 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*255 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

95 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง E5-H5  หมู่ท่ี5 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*278 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

96 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง I5-L5  หมู่ท่ี5 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*256 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
97 โครงการขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าและฝาปิด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 300,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

บ้านทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

ร่องระบายน้ า คสล. รับความสะดวก
ขนาด0.30x1x1,000
เมตร
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ลูกรัง
98 โครงการขยายไหล่ทางบ้านทุ่งโพธ์ิ  หมู่ท่ี 5 - นาอุดม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ไหล่ทางลูกรัง 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ข้างละ60 ซม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

99 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายทุ่งโพธ์ี หมู่ท่ี5 - สามแยก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ไปดอนเล้า ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*137 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

100 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายป่าช้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 - บ้านหนองขาม ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

101 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโค้งทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
แยกห้วยสับฟา ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*2,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
102 โครงการขุดร่องระบายน้ าในชุมชน  หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.

เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.
หมู่ท่ี 6 บ้านวังแคน
ลาดยาง

103 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายวังแคน หมู่ท่ี 6- เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง ขนาด 1,500,000     1,500,000  1,500,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
วังไฮ มาตรฐานใช้ในการสัญจร 10*3,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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คสล.
104 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังแคน หมู่ท่ี6 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 900,000  900,000   900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

บ้านโต่งโต้น หมู่7 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6-* 4,000  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

105 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A6-F6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*225 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

106 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C6-F6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*209 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

107 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางC6-J6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*268 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

108 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง F6-H6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*163 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

109 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H6-I6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*226 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

110 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H6-L6  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*98 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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111 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังแคน หมู่ 6 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6x152x0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
112 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังวังแคน-โป่งอะราว  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

113 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรสายป่าช้า-ห้วยบง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 6 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนวังแคน หมู่ท่ี 6 - ล าห้วยนา - ห้วยช้างหล่ม ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

115 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนวังแคน  หมู่ท่ี6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 เส้นท่ี 1 ในการสัญจรอย่างปลอดภัย 6*1,700 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

116 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนวังแคน หมู่ท่ี6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 เส้นท่ี 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*620 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

117 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนวังแคน หมู่ท่ี6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 เส้นท่ี 3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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118 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบวัดป่าสามัคคีธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังแคน หมู่ท่ี6 เส้น 1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

119 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในวัดป่าสามัคคีธรรม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังแคน หมู่ท่ี6 เส้น 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*280 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

120 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชุมชนวังแคน หมู่ท่ี6 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนวังโพน หมู่ท่ี8 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*4,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
121 โครงการปรับปรุงสระน้ าขุดลอกวัดป่าสามัคคีธรรม  เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกสระ 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.

หมู่ท่ี 6 อุปโภค-บริโภค ได้ยาวนานข้ึน วัดป่าสามัคคี หมู่ท่ี 6 ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ในฤดูแล้ง ปริมาณ 10*20*5 ม. ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

122 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมให้บริการประชาชน  เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ า 100,000   ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 6 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

123 โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ าประปา เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อเมนประปา 200,000  200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ชุมชนวังแคน หมู่ท่ี 6 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ขนาด 2 น้ิว หมู่ท่ี 6 ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ยาวประมาณ 850 ม. ร้อยละ 90

124 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแห่งท่ี 2  หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปาหมู่บ้าน 200,000   200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี แห่งท่ี 2 หมู่ท่ี 6 ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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125 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในชุมชนวังแคน เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 150,000  93,000     93,000    ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
(กลุ่มท่ี 3 ) หมู่ท่ี 6 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*225 ม.

หมู่ 7 บ้านโต่งโต้น
คสล.

126 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000  200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

127 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

128 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง e7-L7  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*262 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

129 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  E7-K7  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*217 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  d7-J7  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*208 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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131 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  G7-I7  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*235 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนโต่งโต้น หมู่ 7 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*152*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายคุ้มฟ้าสีคราม หมู่ 7 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

134 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโต่งโต้น เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
(คุ้มสวรรค์เบ่ียง) หมู่ 7 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
135 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

136 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนโต่งโต้นหมู่ท่ี 7 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนโคกม่วง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5-1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า

137 โครงการก่อสร้างระบบประปาให้สามารถด่ืมได้  หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปาหมู่ท่ี 7 500,000  500,000   ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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138 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในชุมชนโต่งโต้น  เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
หมู่ท่ี 7 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*225 ม.

หมู่ท่ี 8 วังโพน
ลาดยาง

139 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตรถนนผิวทางแอสฟัสติก 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
ชุมชนวังโพน หมู่ 8 ฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 4x560x0.04 ม. ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
140 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000  200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.

ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
300 ตรม. ร้อยละ 90

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังโพน หมู่ท่ี8 -ศรีภูทอง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 400,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

142 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านวังโพน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี8 -บ้านคึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

143 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านวังโพน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 1,000,000   1,000,000     1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี8-บ้านศรีภูทอง หมู่ท่ี15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*5,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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147 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง J8-K8 หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*129 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

148 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A8-C8 หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*106 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

149 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C8-H8 หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*208 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

150 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H8-J8 หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*141 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

151 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง F8-J8 หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*93 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

152 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวังโพน หมู่ท่ี8 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
153 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรรอบเส้นทาง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ห้วยโจด-หินตลาด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

173

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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154 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายวังโพน หมู่ท่ี8 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
เช่ือมนาหนองทุ่ม ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,280 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

155 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชุมชนวังโพน หมู่ท่ี 8 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*5,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

156 โครงการก่อสร้างถนนสายวังโพน หมู่ท่ี8 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
คึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*1,700 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
157 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี8 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล 500,000  500,000 ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.

การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน 2 บ่อ ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละ 70

158 โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี8 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาภายใน 500,000  500,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 8 ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

159 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาให้สามารถด่ืมได้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ าประปา 100,000  100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 8 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

160 โครงการขุดลอกสระน้ าสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ท่ี8 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ด าเนินการขุดลอกสระ 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร น้ าสาธารณะ หมู่ท่ี 8 ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง
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หมู่ท่ี 9 บ้านนาอุดม
ลาดยาง

161 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนผิวทางแอสฟัสติก 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
ชุมชนนาอุดม หมู่ 9 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

4*560*0.04 ม. รับความสะดวก

คสล.
162 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาอุดม หมู่9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

บ้านวังโปร่ง หมู่3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

163 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง F9-J9  หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*441 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

164 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง E9-H9 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*164 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

165 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C9-J9 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*268 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง J9-R9 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*105 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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167 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง M9-I9 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*146 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

168 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H9-L9 หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*98 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

169 โครงการขยายถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ าและฝา เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 400,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ปิดบ้านนาอุดม หมู่ท่ี 9 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*80 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

ร่องระบายน้ า ขนาด รับความสะดวก
ขนาด 0.30x1x40 ม.

ลูกรัง
170 โครงการซ่อมแซมถนนเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000   100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

171 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายนาอุดม หมู่ท่ี 9 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ห้วยสับฟาก ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,138 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

172 โครงกาารก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนนาอุดม หมู่ท่ี 9 - บ้านดอนเล้า ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*205 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

176
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ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
173 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในป่าช้า หมู่ท่ี 9 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล  100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.

การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน  1 บ่อ ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละ 80

174 โครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล  500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน  3  บ่อ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

175 โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ าเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตาม สถานีสูบน้ า หมู่ท่ี 9 500,000  500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี สามารถใช้งานได้ตาม กช.
ปกติและมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ ปกติและมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 80

176 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในวัด หมู่ท่ี 9 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล  100,000   100,000 ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.
การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน  1 บ่อ ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง

ร้อยละ 80

177 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ด่ืมได้ภายใน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ติดต้ังระบบประปาและ 200,000   200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี เคร่ืองกรองน้ า ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

จ านวน 1 ชุด ร้อยละ 90

178 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.
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หมู่ท่ี 10 บ้านห้วยบง
ลาดยาง

179 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกเส้นหลักภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนแอสฟัสสติก 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
 หมู่ท่ี 10 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
180 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นห้วยบง-วังคูณ  หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

181 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสระน้ าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 10 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*80 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

182 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุวัดป่าบ้านห้วยบง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 10 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

300 ตรม. รับความสะดวก

183 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาพักญาติบ้านห้วยบง เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
หมู่ท่ี 10 ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

184 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนห้วยบง หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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185 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  D10-H10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 10 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*559 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

186 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B10-J10 หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*19 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

187 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง I10-L10 หมู่ท่ี 10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*248 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนห้วยบง หมู่ 10 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*152*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
189 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นห้วยบง หมู่ท่ี 10 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

โนนนาใหม่ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*3,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

190 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายชุมชนห้วยบง หมู่ท่ี10 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนโนนคูณหมู่ท่ี4 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 8*3,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

191 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยบง หมู่ท่ี10 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ศรีสง่าหมู่ท่ี12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*4,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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192 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนห้วยบง หมู่ท่ี10 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

193 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยบง หมู่ท่ี 10 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ศาลาแดง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

194 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
195 โครงการขุดลอกห้วยบง เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ การขุดลอกห้วยบง 500,000  500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.

อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ความยามประมาณ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง 3,000 ม. ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

196 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล. ภายในชุมชน เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
ห้วยบง  หมู่ท่ี 10 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*225 ม.

197 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจากไฟฟ้าให้ใช้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางระบบประปาด้วย 200,000  200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ไฟฟ้าพลังงานแสงอา ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ทิตย์ ร้อยละ 90
198 โครงการปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ าด่ืมวัดจอมศรีมณี เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ า จ านวน 200,000  200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90
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199 โครงการขุดลอกล าห้วยกอก เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ การขุดลอกล าห้วยกอก 500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ความยามประมาณ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง 3,000 ม. ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

200 โครงการขุดลอกสระภายในวัด เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ การขุดลอกสระในวัด 50,000     50,000    50,000    500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร หมู่ท่ี 10 ปริมาณ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง 25*50*6 ม. ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

201 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล  1 บ่อ 50,000     50,000    500,000 500,000 ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.
การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง

ร้อยละ 80

หมู่ท่ี 11 บ้านคึมน้ าเกล้ียง
ลาดยาง

202 โครงซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านคึมน้ าเกล้ียง เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ 10.00*3,700.00 ม. 5,000,000   5,000,000     5,000,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
หมู่ท่ี 11  -บ้านวังแคน หมู่ท่ี 6 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ร้อยละ 90 ได้ ฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
203 โครงการก่อสร้างศาลาชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000  200,000   200,000 200,000 200,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.

ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
300 ตรม. ร้อยละ 90

204 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชุมชนบ้านคึมน้ าเกล้ียง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่11-บ้านวังคูณ หมู่17 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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205 โครงซ่อมสร้างถนน คสล.ชุมชนคึมน้ าเกล้ียงหมู่11 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ชุมชนวังโพน  หมู่ท่ี 8 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

206 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B11-L11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*194 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
207 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง C11-M11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*189 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

208 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง K11-L11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*143 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

209 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง L11-M11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*155 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

210 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง D11-N11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*188 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง F11-J11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*87 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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212 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง M11-N11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*147 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง N11-O11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*89 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

214 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนคึมน้ าเกล้ียง กลุ่ม 5 หมู่ 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*91*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

215 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 200,000  200,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนคึมน้ าเกล้ียงข้างวัด หมู่ 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6x80*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

216 โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 11 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด150,000  150,000   ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

400  ตรม. ร้อยละ 90

217 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

218 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านค้ึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
(ซอย 2) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. เทศเป็นทางเท้า ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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ลูกรัง
219 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังไปห้วยโจด หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 300,000   300,000 30,000    ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

220 โครงการถนนลูกรังเช่ือมระหว่างวังโพน-คึมน้ าเกล้ียง - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
วังแคน หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

221 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรัง เพ่ือการเกษตร สายชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
คึมน้ าเกล้ียง หมู่ท่ี 11 - ชุมชนวังโพน หมู่ท่ี 8 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,200 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

222 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังในชุมชนคึมน้ าเกล้ียง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

223 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหมู่บ้านคึมน้ าเกล้ีย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 11 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
224 โครงการขุดลอกล าห้วยกอก-หนองน้ าสาธารณะ เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยกอก - 50,000    50,000    ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.

หมู่ท่ี 11 อุปโภค-บริโภคและการเกษตร หนองน้ าสาธารณะ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ความยาวประมาณ ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

1,500 ม.
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225 โครงการขุดลอกบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร หมู่ท่ี 11 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ บ่อบาดาล  500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร จ านวน  3 บ่อ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

226 โครงการขุดลอกล าห้วยสาธารณะหนองน้ าเกล้ียง เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ 500,000  500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
หมู่ท่ี 11 อุปโภค-บริโภคและการเกษตร หนองน้ าเกล้ียง ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร

ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ความยาวประมาณ ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง
1,500 ม.

227 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาภายใน 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 11 ความยาว ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ประมาณ 800 ม. ร้อยละ 90

228 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปาให้สามารถ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ าประปา 600,000  600,000 600,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ด่ืมได้ หมู่ท่ี 11 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน  2 ชุด ความพึงพอใจ ครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

229 โครงการก่อสร้างรองระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*225 ม.

หมู่ท่ี12 บ้านศรีสง่า
ลาดยาง

230 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายชุมชนศรีสง่า หมู่12 – เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนลาดยาง ขนาด 8,000,000   8,000,000     8,000,000  8,000,000  ประชาชนร้อยละ 90ประชาชนมีถนนท่ีได้มาตร กช.
แยกศาลาแดง (นภ.14007) มาตรฐานใช้ในการสัญจร 6*5,000 ม. ได้รับความสะดวกฐานใช้ในการสัญจร
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คสล.
231 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบสนามกีฬาโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000  100,000   100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

หินตลาด-ศรีสง่า ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,100  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

232 โครงการต่อเติมศาลาพักญาติวัดราษบ ารุงบ้านหินตลาด- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ศรีสง่า ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

300 ตรม. รับความสะดวก

233 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีสง่า หมู่ท่ี 12 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 10,000,000   10,000,000     10,000,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
แยกศาลาแดง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*6,100  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

234 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีสง่า หมู่ 12 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 900,000  900,000   900,000 900,000 900,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนบ้านศรีภูทอง หมู่15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*6,100  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

235 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สามแยกศรีสง่า หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
(พร้อมท่อระบายน้ า) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*3,100  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

236 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A12-B12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*139 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

237 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B12-M12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*347 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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238 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง G12-J12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*573 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

239 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง M12-S12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*169 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

240 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง J12-T12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*146 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

241 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง Q12-t12 หมู่ท่ี 12เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*355 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

242 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านศรีสง่า หมู่ท่ี 12 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
บ้านคึมป่าคา ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*355 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

243 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบหมู่บ้าน ศรีสง่า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในถนน คสล. ขนาด 200,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 12 การสัญจร อย่างปลอดภัย 6*60*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

244 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในถนน คสล.ขนาด 300,000  300,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนศรีสง่า - ฝายวังหม่ืน หมู่ 12 การสัญจร อย่างปลอดภัย 6*91*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

187

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

245 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกในถนน คสล. ขนาด 100,000  100,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
กลุ่มท่ี 2 หมู่ 12 การสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
246 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

247 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเช่ือมหมู่บ้านศรีสง่าหมู่ท่ี 12 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ฝายวังหม่ืน-คึมน้ าเกล้ียง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

248 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบสาธารณะป่าช้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 200,000  200,000   200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
บ้านศรีสง่า  หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

249 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายศรีสง่าแยก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
บ้านโคกสน่ัน หมู่ท่ี 12 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500  ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

250 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชนศรีสง่า  หมู่ท่ี12 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*390 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
251 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศรีสง่า หมู่ท่ี12  - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ไปฝาย มข. ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*980 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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252 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายศรีสง่า หมู่ท่ี12 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 โนนสะอาด หมู่ท่ี1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*3,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

253 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก(รอบนอก) เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 200,000   200,000 200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายศรีสง่า หมู่ท่ี 12 - บ้านหนองกุง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

254 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 สายศรีสง่า หมู่ท่ี 12- บ้านหนองแต ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

255 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนศรีสง่า หมู่ท่ี 12 - หนองกุง - โนนสมบูรณ์ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

256 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  เส้นทางสาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 800,000  800,000   800,000 800,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนศรีสง่า หมู่ท่ี 12 - แยกศาลาแดง ในการสัญจร 10*6,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

(นภ.ถ.14007) ไหล่ทาง 0.50 ม. รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
257 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 12 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล 500,000  500,000 500,000 ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.

การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน  2 บ่อ ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง
ร้อยละ 80

258 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาให้สามารถด่ืมได้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ าประปา 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 12 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 เคร่ือง ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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259 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*40 ม.

260 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าประปาภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
หมู่ท่ี 12 ครอบคลุมในพ้ืนท่ี 2 น้ิว ความยาว ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ประมาณ 1,500 ม. ร้อยละ 90

261 โครงการบล็อกคอนเวิร์สท่อลอดเหล่ียมตรงถนนผ่าน เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ค 100,000   100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าเป็นไป กช.
ฝายวังหม่ืน หมู่ท่ี 12 อย่างสะดวกและป้องกันถนน ฝายวังหม่ืน ความพึงพอใจ อย่างสะดวกและป้องกันถนน

ช ารุดท่ีเกิดจากน้ ากัดเซาะ ร้อยละ 80 ช ารุดท่ีเกิดจากน้ ากัดเซาะ

262 โครงการขุดลอกล าห้วยกอกช่วงฝายวังหม่ืน  หมู่ท่ี 12 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยกอก 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ช่วงฝายวังหม่ืน  ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ความยาวประมาณ ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

800  ม.

หมู่ท่ี 13 บ้านโนนนาใหม่
คสล.

263 โครงการก่อสร้างถนนคสล.รอบหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 400,000  400,000   400,000 400,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,500 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

264 โครงการปรับปรุงศาลาพักญาติ หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000   300,000 300,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

300 ตรม. รับความสะดวก
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265 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

266  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A13-I13  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*192 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

267  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B13-E13 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*13 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

268  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง E13-H13  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*83 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

269  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง H13-J13  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 หมู่ท่ี 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*9 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

270 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 41,000     41,000    ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ซอยน้ าประปา ชุมชนโนนนาใหม่ หมู่ 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 4*19*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

271 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 200,000  161,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายคุ้มมงคลพัฒนา หมู่ 13 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*60*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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272 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายทางสายบ้านโนนาใหม่ หมู่ 13  - แยก ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*185*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

ศาลาแดง รับความสะดวก

ลูกรัง
273 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร สายชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

โนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13 - ชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,300 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

274 โครงการลงหินคลุกถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายชุมชนโนนาใหม่ หมู่ 13 - สามแยก ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 1,625 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

ศาลาแดง รับความสะดวก

275 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือการซ่อมแซมถนน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า300,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายบ้านโนนนาใหม่ หมู่13 -แยกศาลาแดง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 850 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
276 โครงการขุดลอกล าห้วยยาง-ท าฝายชะลอน้ า(แกล้มลิง) เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยยางและ 50,000    500,000 500,000 ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.

อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ท าฝายชะลอน้ า ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ความยาม ประมาณ ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

3,000 ม.

277 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาให้สามารถด่ืมได้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ าประปา 100,000  100,000   100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90
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278 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ร่องระบายน้ า ขนาด 100,000  100,000   100,000 100,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก ขนาด 0.30x1x40 ม. ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

279 โครงการก่อสร้างประปาภายในวัดศิริมงคล เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ระบบประปาภายใน 200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี วัดศิริมงคล ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

280 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์คล าห้วยยาง หมู่ท 13 เพ่ือให้การระบายน้ าเป็นไป ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ค 500,000   500,000 ประชาชนมี การระบายน้ าเป็นไป กช.
อย่างสะดวกและป้องกันถนน ล าห้วยยาง ความพึงพอใจ อย่างสะดวกและป้องกันถนน
ช ารุดท่ีเกิดจากน้ ากัดเซาะ ร้อยละ 80 ช ารุดท่ีเกิดจากน้ ากัดเซาะ

หมู่ท่ี 14 บ้านโนนหัวนา
คสล.

281 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนศรีภูทอง-หินตลาด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 400,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

282 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 300,000  300,000   300,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

283 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90
284  โครงการก่อสร้างเมรุ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 800,000  ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.

ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
300 ตรม. ร้อยละ 90
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285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000   100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

286 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนโนนหัวนา  หมู่ท่ี 14 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 - ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

287 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  A14-I14  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*454 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

288 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  B14-D14  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*164 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

289 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  C14-D14  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*47 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  D14-F14  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*100 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

291 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  H14-G14  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*103 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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292 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  C14-E14 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*118 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
293 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนลูกรังสาย เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 250,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

โนนทอง-โนนหัวนา (หมู่ท่ี 14) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

294 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตรเส้นวัดฉิมนาราม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 200,000  200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

295 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี14 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*2,900 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

296 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

299 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังโนนหัวนา หมู่ท่ี14 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 บ้านสมสะอาด ต.ท่าช้างคล้อง ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*6,600 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

300 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
301 โครงการขุดลอกฝายมะขามป้อม  หมู่ท่ี 14 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกฝายมะขามป้อม 1,000,000   1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.

อุปโภค-บริโภคและการเกษตร เน้ือท่ีประมาณ 5 ไร่ ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง

302 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 14 เพ่ือเป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน บ่อบาดาล 300,000  ประชาชนมี เป็นแหล่งน้ าทางเลือกใน กช.
การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง จ านวน  2 บ่อ ความพึงพอใจ การท าเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง

ร้อยละ 80

303 โครงการก่อสร้างหอประปาสูง หมู่ท่ี14 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หอประปาทรงสูง 500,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

304 โครงการเปล่ียนท่อน้ าประปาเป็นขนาด 2 น้ิว หมู่ท่ี 14 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปา 200,000  200,000   200,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ขนาด 2 น้ิว ความยาว ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ประมาณ  800 ม. ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 15  บ้านศรีภูทอง
ลาดยาง

305 โครงการเสริมผิวทางแอสฟัสติก เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนผิวทางแอสฟัสติก 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
ชุมชนศรีภูทอง หมู่ 15 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

4*560*0.04 ม. รับความสะดวก

คสล.
306 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*164 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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307 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ  หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 300,000  ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*124 ม. ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

ร้อยละ 90

308 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A15-e15 หมู่ท่ี 15เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,053 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

309 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีภูทอง หมู่ท่ี 15- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  405,000   405,000 405,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
บ้านหินตลาด หมู่ท่ี 2 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*120*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
310 โครงการก่อสร้างถนนเพ่ือการเกษตร  หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง  ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

311 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้านหินตลาด- เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ศรีภูทอง  หมู่ท่ี 15 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

312 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหมุ่บ้าน  หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 200,000  200,000 200,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

313 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ซอยกลุ่ม 4  หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000   100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,400 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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314 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย ศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
 ห้วยใคร้ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,800 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
315 โครงการขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 15 เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาภายใน 100,000  100,000   100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 15 ความยาว ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ประมาณ 1,200 ม. ร้อยละ 90

หมู่ท่ี 16 บ้านโนนทอง
ลาดยาง

316 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติดคอนกรีตภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีถนนท่ีได้ ถนนแอสฟัลติดคอนกรีต 500,000  ประชาชน ประชาชนมีถนนท่ีได้ กช.
โนนทอง  หมู่ท่ี 16 มาตรฐานใช้ในการสัญจร ขนาด 6*150 ม. ร้อยละ 90 ได้ มาตรฐานใช้ในการสัญจร

รับความสะดวก

คสล.
317 โครงการขยายถนนข้างสนามฟุตบอลเทศบาลต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ข้างละ 0.60 ม. 100,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

โนนสะอาด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

318 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าเมรุ เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  ประชาชนมี ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  ความพึงพอใจ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน

300 ตรม. ร้อยละ 90

319 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ 16 (เขต)1 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*950 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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320 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนโนนหัวนา หมู่ท่ี 14 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*950 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

321 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 100,000   100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
กลุ่ม  3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*450 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

322 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A16-D16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*327 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

323 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง B16-E16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 3*254 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

324 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง A16-C16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*292 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

325 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง G16-H16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*424 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

326  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางD16-F16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*317 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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327 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง D16-J16 หมู่ท่ี 16เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*307 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

328 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง I16-K16 หมู่ท่ี 16 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*143 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

329 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 100,000  77,000     ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
สายสามแยก ศพด.บ้านโนนทอง หมู่ 16 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*30*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

330 โครงการก่อสร้างถนนทางเท้าคอนกรีตเสริม เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนทางเท้า ขนาด 50,000    50,000     ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
เหล็กบ้านโนนทอง หมู่ 16 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย  3x40x0.15 ม.พ้ืนท่ี ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

ไม่น้อยกว่า 120 ตรม. รับความสะดวก

331 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล. ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ภายในชุมชนโนนทอง - โนนหัวนา  ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*152*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

หมู่ 16 - 14 รับความสะดวก

ลูกรัง
332 โครงการขยายถนนเพ่ือการเกษตรข้างเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*150 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

333 โครงการจัดซ้ือหินคลุกเพ่ือซ่อมแซมถนนในเขตพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุกไม่น้อย 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
เทศบาลต าบลโนนสะอาด ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว่า 1,200 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก
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334 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมผิวทางหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 150,000   150,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ถนนสายชุมชนโนนทอง หมู่ท่ี 16 – ชุมชนโนนหัวนา ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*250 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

หมู่ท่ี 14 รับความสะดวก

335 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายโนนทองหมู่ท่ี16 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
วังโปร่งหมู่ท่ี13 (นภ.ถ.14005) ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,000 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

336 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยเสริมผิว เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ปริมาณหินคลุกไม่น้อย 276,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หินคลุก ชุมชนโนนทอง หมู่ 16 - ชุมชน ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว่า 647 ลบ.ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

โนนหัวนา หมู่ 14 รับความสะดวก

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
337 โครงการก่อสร้างถังประปาภายในหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน หอถังประปา 500,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

ครอบคลุมในพ้ืนท่ี จ านวน 1 ชุด ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

338 โครงการก่อสร้างท่อประปารอบหมู่บ้าน เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน วางท่อประปาความยาว 100,000  ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.
ครอบคลุมในพ้ืนท่ี ประมาณ 1,200 ม. ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี

ร้อยละ 90

339 โครงการสร้างร่องระบายน้ าภายในชุมชนโนนทอง เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ร่องระบายน้ า ขนาด 200,000  ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
หมู่ท่ี 16 เป็นไปอย่างสะดวก ขนาด 0.30*1*80 ม. ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

340 โครงการขุดลอกล าห้วยยางตอนกลาง หมู่ท่ี 16 เพ่ือกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ ขุดลอกล าห้วยยาง 1,000,000  1,000,000  ประชาชนมี กักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการ กช.
อุปโภค-บริโภคและการเกษตร ตอนล่าง ความยาว ความพึงพอใจ อุปโภค-บริโภคและการเกษตร
ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง ประมาณ 2,500 ม. ร้อยละ 80 ได้ยาวนานข้ึนในฤดูแล้ง
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หมู่ท่ี 17 บ้านวังคูณ
ถนน คสล.

341 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมุ่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,200*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

342 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุมชนวังคูณ หมู่ 17 - เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.ขนาด 500,000  500,000   500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ชุมชนวังไฮ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,200*0.15 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

343 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง  B17-E17 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 17 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*104 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

344  โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง F17-G17 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนน คสล.  ขนาด 500,000  500,000   500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
หมู่ท่ี 17 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*183 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

ลูกรัง
345 โครงการก่อสร้างถนนรอบหมู่บ้านเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000  100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.

หมู่ท่ี 17 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*150 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

346 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังภายในชุมชน  หมู่ท่ี 17 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 500,000  500,000   ประชาชน ประชาชนได้รับความสะดวก กช.
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 5*1,150 ม. ร้อยละ 90 ได้ ในการสัญจร

รับความสะดวก

202

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

ประปา/ขุดลอก/ร่องระบายน้ า
347 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าประปาให้สามารถด่ืมได้ เพ่ือให้มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เคร่ืองกรองน้ าประปา 100,000  100,000 100,000 ประชาชนมี มีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน กช.

หมู่ท่ี 17 ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี ความพึงพอใจ ท่ีครอบคลุมในพ้ืนท่ี
ร้อยละ 90

348 โครงการสร้างร่องระบายน้ าคอนกรีตบ้านวังคูณ หมู่ท่ี 17เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 150,000  150,000 ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 
ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า ขนาด ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง

ขนาด 0.30*1*80 ม.

349 โครงการปรับปรุงหอถังประปาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือ ถังไฟเบอร์กลาส 200,000  ประชาชนมี ประชาชนมีน้ าเพ่ือ กช.
บ้านวังคูณ  หมู่ 17 อุปโภค - บริโภคเพียงพอต่อ หอถังขนาด ความพึงพอใจ อุปโภค - บริโภคเพียงพอต่อ

ความต้องการ 2.50*2.50*11 ม. ร้อยละ 90 ความต้องการ
พร้อมติดต้ัง
 ความจุ 2,500ลิตร
จ านวน  2  ชุด

350 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในซอย เพ่ือให้การระบายน้ าในชุมชน ท่อผ่าซีกขนาด 100,000  94,000     ประชาชนมี การระบายน้ าในชุมชน กช.
ช่างป่อง หมู่ 17 เป็นไปอย่างสะดวก 1.00x225 ม ความพึงพอใจ เป็นไปอย่างสะดวก 

ไม่มีน้ าท่วมขัง ร่องระบายน้ า คสล. ร้อยละ 80 ไม่มีน้ าท่วมขัง
ขนาด 0.30*1*40 ม.

144,000,000   124,638,562     132,243,563  92,150,000    92,230,000    

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รวม



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

351 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวังคูณ
 หมูท่ี 17 ซอยกลุ่ม  1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร
ระยะทาง105.00 
เมตรหนา 0.15

246,000   246,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

352 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร้มเหล็ก
ภายในชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 17 ซอยไปล าห้วยนา

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 
เมตร หนา 0.15

570,000   570,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

353 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนวังคูณ หมู่ท่ี 17 ซอยรอบวัด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

293,000   293,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

354 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนวังแคน หมู่ท่ี 6 ซอยกลุ่ม 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 72.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

145,000   145,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

355 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนวังแคน หมู่ท่ี 6 ซอยกลุ่ม 6 
ช่วงท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 58.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

117,000   117,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

356 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนวังแคน หมู่ท่ี 6 ซอยกลุ่ม 7

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 14.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

28,000     28,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

357 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวัง
แคน หมู่ท่ี 6 ซอยรอบหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

751,000   751,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

358 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวัง
แคน หมู่ท่ี 6 ซอยวังแคนไปโปร่งอะลาง

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 71.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

181,000   181,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

359 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวัง
โพน หมู่ท่ี 8 ซอยข้างวัด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 380.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

951,000   951,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

360 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวัง
โพน หมู่ท่ี 8 ซอยไปชุมชนนาหนองทุ่ม

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

361 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนวัง
โพน หมู่ท่ี 8 ซอยไปสระน้ าประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 100.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

362 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 47.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

94,000     94,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

363 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 1 ช่วงท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 48.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

90,000     90,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

364 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่มท่ี 1 ช่วงท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 40.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

75,000     75,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

365 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 1 ช่วงท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 44.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

83,000     83,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

366 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 1 ช่วงท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 43.00
 เมตร หนา 0.15 เมตร

81,000     81,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

367 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 1 ช่วงท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 43.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

81,000     81,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

368 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน หมู่ท่ี
 15 ซอยกลุ่ม 3 ช่วงท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 40.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

75,000     75,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

369 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 3 ช่วงท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

170,000   170,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

370 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 4 ช่วงท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

170,000   170,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

371 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 4 ช่วงท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

170,000   170,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

372 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยกลุ่ม 4 ช่วงท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 90.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

18,000     18,000      ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

373 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยรอบหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,240.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

374 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรีภู
ทอง หมู่ท่ี 15 ซอยหลังศาลาประชาคม

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

751,000   751,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

375 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรี
สง่า หมู่ท่ี 12 ซอยรอบหมู่บ้าน จุดท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 225.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

428,000   428,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

376 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรี
สง่า หมู่ท่ี 12 ซอยไปคุ้มคึมป่าข่า

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 610.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

377 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรี
สง่า หมู่ท่ี 12 ซอยไปฝายวังหม่ืน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

469,000   469,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

378 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วย
บง หมู่ท่ี 10 ซอยกลุ่ม 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 128.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

259,000   259,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

379 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมขนห้วย
บง หมู่ท่ี 10 ซอยกลุ่ม 10

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง  222.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

325,000   325,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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380 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วย
บง หมู่ท่ี 10 ซอยข้างโรงเรียน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 320.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

648,000   648,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

381 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนห้วย
บง หมู่ท่ี 10 ซอยออกไปวัดป่า

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 900.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

382 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนศรี
สง่า หมู่ท่ี 12 ซอยรอบหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 
140.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

266,000   266,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

383 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหิน
ตลาด หมู่ท่ี 2 ซอยไปล าห้วยไฮ

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 300.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

704,000   704,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

384 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหิน
ตลาด หมู่ท่ี 2 ซอยรอบประจ าหมู่บ้าน จุดท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 79.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

108,000   108,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

385 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหิน
ตลาด หมู่ท่ี 2 ซอยรอบสระประจ าหมู่บ้าน จุดท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 85.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

116,000   116,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

386 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหิน
ตลาด หมู่ท่ี 2 ซอยหลังโรงเรียน

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

380,000   380,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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387 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนหิน
ตลาด หมู่ท่ี 2 ซอยไปชุมชนศรีภูทอง หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 820.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

388 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชน
หมู่บ้านโต่งโต้น หมู่ท่ี 7 - คุ้มดอนตูม

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 236.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

448,930   448,930    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

389

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโต้ง
โต้น หมู่ท่ี 7 - คุ้มสวรรค์เบ่ียง

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 535.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

390 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่ง
โพธ์ิ หมู่ท่ี 5 คุ้มตะวันศรีทอง

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 290.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

402,717   402,717    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

391 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทุ่ง
โพธ์ิ หมู่ท่ี 5 - ซอยข้างวัด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 280.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

385,238   385,238    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

392 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภายใน
หมู่บ้านทุ่งโพธ์ิ หมู่ท่ี 5 - ฝายน้ าล้น

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 700.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

393 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนา
อุดม หมุ่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 385.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

732,121   732,121    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

394 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนา
อุดม หมู่ท่ี 9 - ป่าช้า

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

395 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนคูณ หมู่ท่ี 4 - ซอยลานน้อย

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 390.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

741,491   741,491    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

396 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนคูณ หมู่ท่ี 4 - โปร่งกระต่าย

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

397 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนทอง หมู่ท่ี 16 กลุ่ม3

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 223.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

306,980   306,980    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

397 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนน
ทอง ซอยข้างเทศบาล

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 262.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

360,648   360,648    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

399 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถภายในหมู่บ้าน
โนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13 คุ้มคลองเตย

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทาง 236.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

451,258   451,258    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

400 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13 - ซอยข้างวัด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 72.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

137,915   137,915    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

401 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13 ซอยรอบหมู่บ้าน (สระบ้าน)

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 357.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

681,127   681,127    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

402 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
บ้านโนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13 ศาลาแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,750.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

403 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 1 คุ้มจันดารา

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

404 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 1 วัดป่าชุมชนโนนสะอาด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 495.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

941,093   941,093    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

405 ดครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนสะอาด หมู่ท่ี 1 รอบหมู่บ้าน (หลังโรงเรียนโนนสะอาด)

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 505.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

959,832   959,832    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

406 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชุมชนโนนสะอาด 
หมู่ท่ี 1 ชุมชนสมสะอาด

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

407 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในชุมชนบ้าน
โนนหัวนา หมู่ท่ี 14 - บ้านโนนนาใหม่ หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 1,310.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

408 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
โนนหัวนา หมู่ท่ี 14 - วัดเทพฉิมมาราม

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

380,617   380,617    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

409 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวัง
โปร่ง หมู่ท่ี 3 - ฝายน้ าล้น

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร

######## ########  ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

410 โครงการสร้างลานออกก าลังกาย บ้านหินตลาด หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้
ออกก าลังกายร่วมกัน

ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  
 300 ตรม.

100,000   100,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีสุขภาพรางกาย
แข็งแรง

กองช่าง

411 โครงการติดต้ังไฟสว่างรอบสระน้ า บ้านหินตลาด หมู่ท่ี 2 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ติดต้ังไฟสว่าง 100,000   100,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

412 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า บ้านหินตลาด หมู่ท่ี 2 เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
พ้ืนท่ีต าบลโนนสะอาดให้ร่มร่ืน 
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ า

100,000   100,000    ภูมิทัศน์
โดยรอบ  พ้ืนท่ี
ต าบล  มีความ
ร่มร่ืนข้ึน  ร้อย
ละ 70

ภูมิทัศน์ในพ้ืน มีความ ร่มร่ืน
 สวยงามย่ิงข้ึน

กองช่าง

413 โครงการติดตาข่ายล้อมศาลาประชาคม บ้านวังแคน หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ติดตาข่ายล้อมศาลา
ประชาคม

100,000   100,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับ
ผลประโยชน์

ประชาชนมีความสะดวกใน
การใช้ศาลามากข้ึน

กองช่าง

414 โครงการก่อสร้างถนนในซอยหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 79.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

200,000   200,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

415 โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติหลังใหม่บริเวณป่าช้า บ้านวัง
แคน หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ก่อสร้างศาลาพักญาติ
หลังใหม่

200,000   200,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากศาลา

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

416 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านวังแคน หมู่ท่ี 6 เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 200,000   200,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง

417 โครงการก่อสร้างถนนนาอุดม – ป่าช้า เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก
ในการสัญจร อย่างปลอดภัย

กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 79.00 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

200,000   200,000    ประชาชนร้อย
ละ 90 
ได้รับความ
สะดวก

ประชาชนมีความสะดวกใน
การสัญจร อย่างปลอดภัย

กองช่าง

418 โครงการก่อสร้างศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลสารสนเทศ เทศบาล เพ่ือจัดต้ังเป็นศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลอาคารศูนย์ถ่ายทอด 1,000,000    1,000,000  ร้อยละ 90 ได้รับประชาชนมีความสะดวกใน กองช่าง/
ต าบลโนนสะอาด สารสนเทศ เผยแพร่งานด้าน ข้อมูลสารสนเทศ ความรู้จากงาน การรับรู้กิจกรรมทาวด้าน กองคลัง

สารสนเทศและภาษี แก่ประชาชน สารสนเทศและงานสารสนเทศ และการภาษี
และผู้ท่ีสนใจ ภาษี

419 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานกองคลังและส านักปลัด เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก อาคารส านักงานกองคลัง 2,000,000    2,000,000  ร้อยละ 90 ได้รับประชาชนได้รับความสพะดวก กองช่าง/
ในการติดต่อราชการ และเป็นท่ี และส านักปลัด ความสะดวก ในการติดต่องานและรับข้อมูล กองคลัง/
เก็บเอกสารส าหรับด าเนินงาน ส านักปลัด

420 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร ศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีความสะดวกในการจัด โครงการก่อสร้างอาคาร 3,100,000    3,100,000  ร้อยละ 90 ได้รับมีความสะดวกในการจัดการ กองช่าง/
เด็กเล็ก ท้ัง 9 ศูนย์ และก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ การเรียนการสอน ความสะดวก เรียนการสอน มากข้ึน กองการศึกษา

421 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม บ้านโนนคูณ เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ อาคารอเนกประสงค์ 150,000     150,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กองช่าง

ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 90 ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
422 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก สายชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000     100,000     ร้อยละ 90 ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

โต่งโต้น หมู่ท่ี 7 - ล าห้วยไฮ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. รับความสะดวก ในการสัญจร

423 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ทรงโดม  หมู่ท่ี 13 เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ อาคารอเนกประสงค์ 230,000     230,000     ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานท่ีท่ีใช้ กองช่าง

ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ร้อยละ 90 ประกอบกิจกรรมร่วมกัน
424 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก  เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000     100,000     ร้อยละ 90 ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายชุมชนหินตลาด หมู่ท่ี 2 - บ้านหนองแต้ ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. รับความสะดวก ในการสัญจร

425 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก ภายในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000     100,000     ร้อยละ 90 ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

โต่งโต้น หมู่ท่ี 7 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. รับความสะดวก ในการสัญจร

426 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000     100,000     ร้อยละ 90 ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายชุมชนห้วยบง หมู่ท่ี 10 - ป่าช้า ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. รับความสะดวก ในการสัญจร

427 โครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวหินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมีความสะดวก ถนนลูกรัง ขนาด 100,000     100,000     ร้อยละ 90 ได้ ประชาชนได้รับความสะดวก กองช่าง

สายชุมชนโนนคูณ หมู่ท่ี 4 - ชุมชนวังโปร่ง หมู่ท่ี 3 ในการสัญจร อย่างปลอดภัย 6*1,000 ม. รับความสะดวก ในการสัญจร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ



รวม



แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 2
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
ยุทธศาสตร์ท่ี 3

3.9 แผนงานงบกลาง
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 เงินส ารอง เพ่ือเป็นทุนส ารองจ่ายในกรณี ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง 150,000      150,000 200,000       200,000      200,000      ผู้ประสบภัยได้ ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ความ สป.
ช่วยเหลือ/บรรเทาทุกข์ ความ ในเขตพ้ืนท่ี รับความช่วย เดือดร้อนฉุกเฉินของประชาชน
เดือดร้อนฉุกเฉินของประชาชน เหลือไม่น้อยกว่า ประสบภัยพิบัติต่างๆ ได้
ประสบภัยพิบัติต่างๆ ร้อยละ 70

2 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแห่ง ผู้สูงอายุตามเกณฑ์ท่ี 11,318,400 19,000,000 19,030,000  19,060,000 19,090,000 ผู้สูงอายุไม่น้อย ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย สป./
รัฐในการจัดสวัสดิการ กฎหมายก าหนดท้ังหมด กว่าร้อยละ 98 แห่งรัฐในการจัดสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ

ในเขตเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

3 เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแห่ง คนพิการตามเกณฑ์ท่ี 3,840,000   3,300,000   3,500,000    3,600,000   3,700,000   คนพิการไม่น้อย ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย สป./
รัฐในการจัดสวัสดิการ กฎหมายก าหนดท้ังหมด กว่าร้อยละ 95 แห่งรัฐในการจัดสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ

ในเขตเทศบาลต าบล
โนนสะอาด

4 เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายแห่ง ผู้ป่วยเอดส์ตามเกณฑ์ท่ี 180,000      138,000      138,000       140,000      140,000      ผู้ป่วยเอดส์ไม่ ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย สป./
รัฐในการจัดสวัสดิการ กฎหมายก าหนดท้ังหมด น้อยกว่าร้อย แห่งรัฐในการจัดสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการ

ในเขตเทศบาลต าบล ละ 90
โนนสะอาด

15,488,400 22,588,000 22,868,000  23,000,000 23,130,000 

204

การเพ่ิมประสิทธิและการบริหารจัดการภาครัฐ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู
การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต  การค้า การบริการให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ินท้องถ่ิน

รวม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ





แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
ยุทธศาสตร์ท่ี 4
ยุทธศาสตร์ท่ี 4

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

1 โครงการสอบธรรมสนามหลวง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน พระสงฆ์ท่ีมีความสนใจ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พระสงฆ์มีความ การด าเนินงานโครงการ กศ.
โครงการสอบธรรมสนามหลวง ในการสอบพระธรรม สนใจในพระ สอบธรรมสนามหลวงบรรลุ
ของภิกษุสงฆ์ในพ้ืนท่ี วินัยในพ้ืท่ี ธรรมวินัยมากข้ึนตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 70

2 โครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง สถานท่ี/แหล่งเรียรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนให้ ได้ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง กศ.
ต าบลโนนสะอาด เรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ ต่างๆในพ้ืนท่ีต าบล ความสนใจมาก เรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านต่างๆ

ในพ้ืนท่ีต าบล โนนสะอาด ข้ึน ร้อยละ 70 ในพ้ืนท่ีต าบลให้เป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน

3 โครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการส่งเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้มี ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม กศ.
ให้คงอยู่ และสืบสานประเพณี ส่วนร่วมในกิจ ให้คงอยู่สืบต่อไป

ลอยกระทงประจ าปี กรรมมากกว่า
ในพ้ืนท่ีต าบล ร้อยละ 80

4 โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวัมนธรรม เพ่ือส่งเสริม/ปลูกฝังการสืบสาน จัดกิจกรรมวันส าคัญ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเล็กมีความ ส่งเสริม/ปลูกฝังการสืบสาน กศ.
ประเพณีของศูนยัฒนาเด็กเล็ก วัฒนธรรมและวันส าคัญทาง ทางศาสนาวันต่างๆ ใจและเข้าร่วม วัฒนธรรมและวันส าคัญทาง

ศาสนาให้แก่เด็กเล็ก ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. กิจกรรมมากกว่า ศาสนาให้แก่เด็กเล็กได้เรียนรู้
จ านวน 8 ศูนย์ ร้อยละ 90
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    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การพัฒนาสังคม ความม่ันคงภายใน ส่ิงแวดล้อมและพลังานสู่ความย่ังยืน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสะอาด  อ าเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวล าภู

ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  



แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

5 โครงการสืบสานประเพณีวันมหาสงกราต์ไหว้ศาล เพ่ือส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันมหาสง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้มี ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม กศ.
หลักเมือง ให้คงอยู่ กรานต์ประจ าปีในพ้ืน ส่วนร่วมในกิจ ให้คงอยู่สืบต่อไป

ท่ีต าบล กรรมมากกว่า
ร้อยละ 80

6 โครงการแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ท้องถ่ินอ าเภอ เพ่ือส่งเสริมสร้างความรักและ การแข่งขันกีฬาระหว่าง 30,000    30,000    30,000    30,000    30,000    ความพึงพอใจ เกิดความรักและความสามัคคี
ศรีบุญเรือง ความสามัคคีในหมู่คณะ อปท.ท้ัง 11 แห่งใน ของผู้เข้าร่วม ข้ึนในหมู่คณะ

อ าเภอศรีบุญเรือง กิจกรรม มีมาก
กว่าร้อยละ 80

7 โครงการบวชชีพรามณ์ เฉลิมพระเกียรติ ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบวชชีพราหม์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนได้มี ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม กศ.
ให้คงอยู่สืบต่อไป เฉลิมพระเกียรติฯ ส่วนร่วมในกิจ ให้คงอยู่สืบต่อไป

กรรมมากกว่า
ร้อยละ 80

8 โครงการสนับสนุนการท าบุญประเพณีและวัฒนธรรม ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม สนับสนุนการด าเนิน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้มี ได้ส่งเสริม/สืบสานวัฒนธรรม กศ.
ท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบต่อไป กิจกรรมของหมู่บ้าน ส่วนร่วมในกิจ ให้คงอยู่สืบต่อไป

จ านวน 17 หมู่บ้าน กรรมมากกว่า
ร้อยละ 80

9 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่าง กศ.
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ให้แก่เด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม ให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด ในพ้ืนท่ีต าบล มากกว่าร้อยละ ห่างไกลยาเสพติด

จ านวน 17 หมู่บ้าน 70
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลหลักเมืองและ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ บริเวณโดยรอบศาล 50,000    50,000    50,000    50,000    50,000    ความพึงพอใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ กศ.

องค์ประธานคู่บ้านคู่เมือง ศาลหลักเมืองโดยรอบให้ร่มร่ืน หลักเมืองร่มร่ืน สะอาด ของผู้ใช้สถาน ศาลหลักเมืองโดยรอบให้ร่มร่ืน
สะอาดและสวยงาม และสวยงาม ท่ีมีมากว่า สะอาดและสวยงามย่ิงข้ึน

ร้อยละ 80
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แบบ ผ.02
เป้าหมาย หน่วยงาน

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

11 โครงการจัดขบวนแห่ส่งเสริมศิลปธรรมประเพณีท่ีดีงาม เพ่ือส่งเสริม/อนุรักษ์วัฒนธรรม ประชาชนผู้ร่วม 100,000 100,000 100,000 ประชาชนให้ ได้ส่งเสริม/อนุรักษ์วัฒนธรรม กศ.
ของชาวอ าเภอศรีบุญเรือง ในงานประเพณีสักการะ ประเพณีของท้องถ่ิน ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ความร่วมมือ ประเพณีของท้องถ่ิน
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประจ าปี ท้องถ่ิน จ านวน 100 ร้อยละ 100

คน

12 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอศรีบุญเรืองตามโครง เพ่ืออุดหนุนการด าเนินงาน ท่ีท าการปกครอง 35,000    35,000    35,000    35,000    35,000    การด าเนินงาน ให้การด าเนินงานตามโครง กศ.
การขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามโครงการให้บรรลุวัตถุประ อ าเภอศรีบุญเรือง บรรลุวัตถุประ การบรรลุวัตถุประสงค์ย่ิงข้ึน

สงค์ สงค์ร้อยละ 90

13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการท าบุญ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน คณะกรรมการหมู่บ้าน 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 การด าเนินงาน สนับสนุนการด าเนินงาน
ต้นน้ าสืบชะตาหมู่บ้าน ของคณะกรรมการหมู่บ้าน จ านวน 17 หมู่บ้าน บรรลุวัตถุประ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน กศ.

สงค์ร้อยละ 90 ใหบรรลุวัตถุประสงค์มากข้ึน

14 อุดหนุนจังหวัดหนองบัวล าภูตามโครงการส่งเสริมการ เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว/ พัฒนาพ้ืนท่ี/ส่งเสริม 40,000    40,000    40,000    40,000    รายได้ของพ้ืนท่ี ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีรายได้
ท่องเท่ียว ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของ ประเพณีวัฒนธรรม ท่ีมาจากการ จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน กศ.

ท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเขตจังหวัด ท้องถ่ินให้เป็นแหล่ง ท่องเท่ียวเพ่ิม
ท่องเท่ียว ข้ึนร้อยละ 10

15 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลโนนสะอาด เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน สภาวัฒนธรรมต าบล 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความด าเนินงาน การด าเนินงานของสภา
ของสภาวัฒนธรรมต าบล โนนสะอาด บรรลุวัตถุประ วัฒนธรรมต าบลโนนสะอาด กศ.
โนนสะอาด สงค์มากกว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์

ร้อยละ 95

16 อุดหนุนกลุ่มเยาวชนโต่งโต้น(กีฬา) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ต าบลโนนสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลยาเสพติด จ านวน 17 หมู่บ้าน มากกว่าร้อยละ ห่างไกลยาเสพติด

70
1,210,000 1,250,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000
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