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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 1. ด้านกายภาพ  

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 

  ที่ตั้ง เทศบาลต าบลโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ ๑๐๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนดู่ ต าบลโนนสว่าง 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของอ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากที่ตั้งอ าเภอไป
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (สายหนองคาย – นครพนม) เป็นระยะทางประมาณ ๒6 กิโลเมตร โดย
มีอาณาเขตติดกับต าบลและอ าเภอใกล้เคียง ดังนี้ 

 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลหอค าและต าบลไคสี อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
  ทิศใต้   ติดต่อกับต าบลศรีชมพู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหนองเลิง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภาพพ้ืนที่โดยทั่วเป็นที่ดอนสลับกับพ้ืนที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นสันเนิน พ้ืนที่ทั่วไปมีความ
ลาดเอียงประมาณ ๐.๐๓ % จากทิศเหนือไปทางทิศใต้ (ท่ีระดับความสูง 180-200 เมตร จากระดับน้ าทะเล) 
 
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ต าบลโนนสว่างมีสภาพภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ฤดูร้อนจะอยู่ ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม ถึง 
เดือนพฤษภาคม ของทุกปี และจะมีฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม และมีภูมิอากาศในช่วงนี้จะมีความชื้นสูง
มาก เพราะในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างมีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก 
 
  1.4 ลักษณะของดิน  

  พ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง ประกอบด้วยชุดดินทั้งหมด 3 ชุด โดยมีรายละเอียดความเหมาะสมของ
ดินแต่ละชุด ดังนี้ 
  1. ชุดดินโพนพิสัย มีประมาณ 82.7% ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพภูมิประเทศเป็นลอนลูกคลื่น
ลาดชันเล็กน้อย เนื้อดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วนปนกรวด หรือดินทรายร่วนมีสีน้ าตาลเข้ม
หรือสีน้ าตาลปนเทา หน้าดินตื้นมีความลาดชัน 2-6 % ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวกรวด หรือดินเหนียวปนกรวด 
มีสีพ้ืนเป็นสีแดงหรือแดงปนเหลืองหรือสีน้ าตาลแก่ มีการระบายน้ าดีปานกลาง มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดิน
ปานกลางถึงเร็ว ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อย ถึงกรดจัด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ าและมีปริ มาณธาตุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชต่ า บริเวณท่ีพบจะเป็นพ้ืนที่โดยทั่วไปของต าบล 
  ปัญหาของดินชุดโพนพิสัย คือ หน้าดินตื้น มีกรวดลูกรังปนอยู่ในเนื้อดินและมีสภาพพ้ืนที่ลาด
ชันเล็กน้อย 

  2. ชุดดินร้อยเอ็ด มีประมาณ 3.1% ของพ้ืนที่ทั้งหมด สภาพภูมิประเทศค่อนข้างราบเรียบ 
เนื้อดินนั้น เป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทรายร่วน มีสีน้ าตาลเข้มถึงน้ าตาลอ่อน หน้าดินตื้นมีความลาดชัน 2% 
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีการระบายน้ าดีเร็วมีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า 
ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดเล็กน้อย ถึงกรดจัด มีอินทรียวัตถุต่ าถึงปานกลางมีความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ าถึงปาน
กลาง เหมาะส าหรับการท านาบริเวณท่ีพบดินชุดนี้ คือบริเวณหมู่ท่ี 1, 2 และหมู่ท่ี 4 

  3. ชุดดินศรีสงคราม มีประมาณ 9.7% สภาพภูมิประเทศราบเรียบเนื้อที่ดินชั้นบนเป็นดิน
ร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้ าตาลเข้มมากปนเทามีความลาดชัน 1% ดินล่างเป็นดินเหนียวมีสี
น้ าตาลปนเทา มีการระบายน้ าเร็ว มีการไหลบ่าของน้ าบนผิวดินช้า มีความสามารถให้น้ าไหลผ่านได้เร็วในชั้น
บนและหน้าดินลึก มีอินทรีย์วัตถุปานกลาง มีธาตุฟอสฟอรัสต่ า ธาตุโปรแตสเซียมต่ าถึงปานกลาง เป็นดินที่น้ า
ท่วมนาเหมาะในการท านา บริเวณท่ีพบดินชุดนี้ คือบริเวณหมู่ท่ี 1, 2, 5 และหมู่ท่ี 8 
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 2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

  2.1 เขตการปกครอง  

  ต าบลโนนสว่าง มีพ้ืนที่ประมาณ 66.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,750 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 8.43 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอเมืองบึงกาฬ มีพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตรประมาณ 37 ,433 ไร่ 
หรือประมาณร้อยละ 7.56 ของพ้ืนที่อ าเภอเมืองบึงกาฬ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลโนนสว่าง 

หมู่ที่ บ้าน ผู้น าท้องถิ่น หมายเหตุ 
1 บ้านโนนสว่าง นายกงใจ แสงวงษ์  
2 บ้านชัยบาดาล นายเดโช โหราจันทร ์  
3 บ้านสรรทวี นายอภิรักษ์ ศรีชมชื่น   
4 บ้านโนนงาม นายแสวง  สุวรรณ ์  
5 บ้านดอนปอ นายธรร์ณธร  พรหมกลาง  
6 บ้านหนองดินด า นายอ านวย  นาแถมนาค  
7 บ้านบูรพา นายบุญช่วย ชินค า  
8 บ้านหนองไฮ นายบุญรัก พลภักดี  
9 บ้านพรนิยม นายนิกร ครองยุติ  

10 บ้านโนนงาม นายปรีดาศักดิ์ ภาวงค์ ก านันต าบลโนนสว่าง 
11 บ้านโนนดู่ นายธนิต  สังกะสี  

 

  2.2 การเลือกตั้ง  

  เทศบาลต าบลโนนสว่าง มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสว่าง เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง จ านวน 1 
คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่างแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 
1,2,5,7,8 เขตที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 3,4,6,9,10,11 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวมทั้งหมด 
12 คน ดังนี้ 
  

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายประครอง โคระถา นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  
2 นายไสว สารสิทธิ์ ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2 
3 นายกฤตพร บุญฤทธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2 
4 นายด ารง พรหมบิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1   
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

5 นายขวัญบุญรอง จันทวงค์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
6 นายบุญตา พรมสุมา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
7 นายสมคิด บุตรดา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
8 นางศิริเลิศ ศรีพุทธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
9 นายทศพล ทีหอค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  

10 นางไพวัลย์ มงคลชู สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
11 นายพรชัย แสงใส สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
12 นายวิษณุ วารุกะ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
13 นางสุนิตรา ทองสุทธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  

 

 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

  ประชากรทั้งสิ้น 6,953 คน แยกเป็นชาย 3,458 คน หญิง 3,495 คน มีจ านวนครัวเรือน 
2,198 ครัวเรือน ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร ชาย หญิง 

1 บ้านโนนสว่าง 303 1,079 535 544 
2 บ้านชัยบาดาล 193 552 281 271 
3 บ้านสรรทวี 192 577 294 283 
4 บ้านโนนงาม 205 737 369 368 
5 บ้านดอนปอ 211 760 354 406 
6 บ้านหนองดินด า 124 453 229 224 
7 บ้านบูรพา 222 800 404 396 
8 บ้านหนองไฮ 161 259 136 123 
9 บ้านพรนิยม 261 762 381 381 

10 บ้านโนนงาม 116 455 225 230 
11 บ้านโนนดู่ 209 518 249 269 

รวม 2,198 6,953 3,458 3,495 

ที่มา : สถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2561 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากร เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 6,945 คน แยกเป็นชาย 3,454 คน หญิง 3,491 คน  

ช่วงอายุประชากร จ านวนประชากร ชาย หญิง 

น้อยกว่า 1 ปี 60 30 30 
1 ปี – 2 ป ี 128 63 65 
3 ปี – 5 ป ี 222 103 119 
6 ปี – 11 ป ี 592 292 300 
12 ปี – 14 ป ี 319 168 151 
15 ปี – 17 ป ี 288 143 145 
18 ปี – 25 ป ี 806 419 387 
26 ปี – 49 ป ี 2,681 1,342 1,339 
50 ปี – 60 ป ี 919 467 452 
มากกว่า 60 ปี 930 427 503 
รวม 6,945 3,454 3,491 

ที่มา : สถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2561 

  

4. สภาพทางสังคม   

  4.1 การศึกษา  

ข้อมูลสถานศึกษา 
1. โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน ๒ แห่ง 
 - โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ที่ บ้านพรนิยม ม.9  

- โรงเรียนบ้านดอนปอ ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนปอ ม.5 
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน ๑ แห่ง 
 - โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ บ้านพรนิยม ม.9  
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 2 แห่ง 

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ม.4 
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม  
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ข้อมูลผู้ที่จบการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

ไม่เคยศึกษา 35 30 65 

อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 114 98 212 

ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 97 134 231 

จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 , ป.7 , ป.6) 1,195 1,215 2,410 

มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) 430 368 798 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6,ปวช.) 332 301 633 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 83 91 174 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 85 104 189 

สูงกว่าปริญญาตรี 1 3 4 

รวมทั้งหมด 2,372 2,344 4,716 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2562  ซึ่งส ารวจจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 
 
  4.2 สาธารณสุข 

  ในด้านสาธารณสุข ต าบลโนนสว่างมีสถานพยาบาล จ านวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลโนนสว่างและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนปอ มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ครบ ทั้ง 11 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 114 คน  

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 3 แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

 
  4.3 อาชญากรรม 

  ต าบลโนนสว่างไม่มีปัญหาอาชญากรรมร้ายแรง ที่ส ารวจพบจะเป็นปัญหายาเสพติด และ
ปัญหาท าร้ายร่างกาย ซึ่งสถานีต ารวจภูธรหอค า ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ได้เข้ามาสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
 
  4.4 ยาเสพติด  

  พ้ืนที่ในต าบลโนนสว่าง ถือว่าเป็นพ้ืนที่ใกล้เขตชายแดนลาวที่มีการล าเลียงยาเสพติดผ่าน
ชายแดน โดยเฉพาะวัยแรงงานและเยาวชนวัยแรงงาน กลุ่มผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่กรีดยางพาราในช่วงกลางคืน 
กลางวันรับจ้างทั่วไป ท าให้มีเวลาพักผ่อนน้อย จึงอาจมีการเข้าไปมีส่วนพัวพันยาเสพติด (ยาบ้า) เนื่องจากเชื่ อ
ว่าท าให้มีก าลังวังชาในการท างาน ไม่ง่วง ไม่เหนื่อย สามารถท างานได้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้อาจส่งผลถึงเด็กและ
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เยาวชน ต าบลโนนสว่างที่ส่วนหนึ่งไม่ได้เรียนหนังสือ ท าให้มีการชักชวนเพ่ือนมั่วสุ่มเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดมากขึ้น เนื่องจากยาเสพติด (ยาบ้า) ค่อนข้างซื้อหาได้ง่าย 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์  

  เทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
สม่ าเสมอ โดยเฉพาะเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง โดยร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องออกตรวจ
เยี่ยมอยู่เป็นประจ า รวมถึงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ 
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน  

  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯ ล ฯ) 

  ต าบลโนนสว่าง มีเส้นทางคมนาคมหลัก 3 สาย คือ ทางหลวงหมายเลข 2147 มีความยาว 
6 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่อยู่ตอนเหนือของต าบล เชื่อมต่อระหว่างต าบลโนนสว่างกับต าบลไคสี โดยผ่านหมู่ที่ 
1 บ้านโนนสว่าง และหมู่ที่ 7 บ้านบูรพา เป็นถนนลาดยางขนาดผิวจราจร 6 เมตร ทางหลวง รพช.หมายเลข 
3041 มีความยาว 11,485 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นลูกรังยังไม่มีการขยายและปรับปรุงผิวจราจรและทาง
หลวง รพช.หนองคายหมายเลข 4032 มีความยาว 19 ,200 กิโลเมตร เป็นเส้นทางอยู่แนวตะวันออกของ
ต าบลเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 1 บ้านบูรพา - บ้านโคกกระแซ ต าบลศรีชมภู ถนนเป็นลูกรังปรับผิวจราจรเป็น
ลาดยางบางช่วงสภาพการจราจรที่เชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านบางส่วนเป็นถนนคอนกรีต และมีบางส่วนที่ยังไม่
สะดวกต้องปรับปรุง 
   
  5.2 การไฟฟ้า  

  ต าบลโนนสว่าง มีระบบไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน จ านวน 2,198 ครัวเรือน 
 
  5.3 การประปา 

  ต าบลโนนสว่างมีการใช้ระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง จ านวน 6 หมู่บ้าน และ
ผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน 
 
  5.4 โทรศัพท์  

  ปัจจุบันประชาชนต าบลโนนสว่างใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกครัวเรือน 
 
  5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ต าบลโนนสว่างมีท่ีท าการไปรษณีย์  จ านวน ๑ แห่ง 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  

  6.1 การเกษตร 

  เกษตรกรต าบลโนนสว่าง เดิมประกอบอาชีพในลักษณะกิจกรรมเดียว คือ ท านาอย่างเดียว 
แต่ในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนมาท าสวนยางพารา ไม้ผล และเริ่มมีการท ากิจกรรมหลายอย่างรวมกัน ใน
รูปแบบไร่นาสวนผสมลักษณะการใช้ที่ดินของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะถูกใช้ปลูกพืชครั้งเดียวตามฤดูกาล
เพาะปลูก พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง ซึ่งอาศัยธรรมชาติเป็นหลัก เมื่อถึงฤดูฝนจะมีการไถดิน
และหว่านเมล็ดพืชเพาะปลูก เมื่อถึงฤดูแล้งจะมีการปลูกพืชฤดูแล้งบ้างในเขตที่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น การ
ปลูกข้าวโพดและการท านาปรัง เป็นต้น โดยจะมีการไถพรวนดินก่อน 1 ครั้ง เพ่ือก าจัดวัชพืชก่อนปลูกแล้วจึง
ไถพรวนดินอีกครั้งเพ่ือปลูกพืช 

ตารางการปลูกพืชในต าบลโนนสว่าง 

ล าดับที่ ชนิดพืช จ านวนครัวเรือน เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (ไร่) 

1 ข้าวนาปี 649 6,815 6,791 

2 มันส าปะหลัง 3 29 29 

3 ปาล์มน้ ามัน 114 1,165 807 

4 ยางพารา 1,007 18,165 16,643 

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร  กรมส่งเสริมการเกษตร 

   
6.2 การประมง  

  ต าบลโนนสว่างมีพ้ืนที่ในการท าประมงสัตว์น้ าคือ ทามใหญ่ แก่งอาฮง และหนองน้ าในพ้ืนที่ 
ซึ่งเป็นการท าประมงเพ่ือบริโภคในครัวเรือน หากเหลือจะน าไปจ าหน่ายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  
 
  6.3 การปศุสัตว์  

  ต าบลโนนสว่างมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิด เช่น สุกร โค กระบือ สัตว์ปีก รวมถึงการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคและเพ่ือใช้แรงงาน มีเพียงบางส่วนที่เลี้ยงไว้เพ่ือ
จ าหน่ายโดยเฉพาะ  
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  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 

หมู่ที่ บ้าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (บาท) 
1 บ้านโนนสว่าง 17,779.70 
2 บ้านชัยบาดาล 21,082.59 
3 บ้านสรรทวี 16,237.08 
4 บ้านโนนงาม 24,309.05 
5 บ้านดอนปอ 17,825.14 
6 บ้านหนองดินด า 16,930.42 
7 บ้านบูรพา 13,001.62 
8 บ้านหนองไฮ 22,525.00 
9 บ้านพรนิยม 18,040.72 

10 บ้านโนนงาม 18,076.49 
11 บ้านโนนดู่ 15,009.91 
รวม เฉลี่ยทั้งสิ้น 18,035.21 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2562  ซึ่งส ารวจจากจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง 
 

  6.4 การบริการ  

  ต าบลโนนสว่างมีสถานที่ให้บริการประชาชน ดังนี้ 
   1. เทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นองค์กรหลักในชุมชนที่ให้การช่วยเหลือและให้บริการ
ต่างๆ ให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชนในทุกๆด้าน 
   2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนสว่าง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้าน
ดอนปอ เป็นองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้บริการด้านสุขภาพ อนามัยคนในชุมชน  
   3. โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม โรงเรียนบ้านโนนสว่าง และโรงเรียนบ้านดอนปอ เป็น
องค์กรของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้บริการด้านการศึกษาของชุมชน 
   4. ศูนย์ กศน.หมู่ที่ 9 บ้านพรนิยม (รอเป็นทางการ) 
 
  6.5 การท่องเที่ยว   

  ภายในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างมีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ ได้แก่  
1. วัดถ้ าศรีวิไลย์วนาราม ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่ที่ 1 เส้นทางไปบ้านดอนปอ  
2. หอโปงโบราณ วัดสว่างส าราญธรรมคุณ  
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3. หนองอาฮง ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้านที่ 5 บ้านดอนปอ เป็นสถานที่ส าคัญ
ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการล่องแพรายชั่วโมงและเป็นแหล่งประมงธรรมชาติที่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ต าบลใกล้ใช้ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ าเพื่อบริโภค  

 

                           

  วัดถ้ าศรีวิไลย์วนาราม                        หอโปงโบราณ  

    

 

      ล่องแพโนนบักดาว – สาวเอ้ 

 
  6.6 อุตสาหกรรม  

  ต าบลโนนสว่างมีแหล่งอุตสาหกรรมคอนกรีต เช่น หล่อเสา หล่อท่อ ฯลฯ จ านวน 1 แห่ง 
 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ   (ท่ีมา : ข้อมูลผู้เสียภาษีประจ าปี พ.ศ.2562) 

   1. ห้องพัก   จ านวน 3 แห่ง 
   2. ปั้มน้ ามัน (หัวจ่าย)  จ านวน 3 แห่ง 

3. ปั้มน้ ามัน(ปั๊มหลอด)  จ านวน 7 แห่ง 
   4. ลานรับซื้อข้ียาง  จ านวน 15 แห่ง 
       ประกอบด้วย 
       - พ.ภักดียางพารา  เลขที่ 212 ม.1  - กลุ่มตลาดยางพารา  ม.7 
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       - ส.ยางพารา    เลขที่ 115 ม.5  - พ.ภักดี  ม.11 
       - บุญล้นการยาง  เลขที่ 55  ม.6  - แสนแสบ  ม.7 
       - หนิงการยาง  เลขที่ 34  ม.2  - สามแยกยางพารา  ม.11 
       - หว้ยลึกยางพารา ม.11  - ลานยางชุมชนต าบลโนนสวา่ง  ม.9 
       - กลุ่มพัฒนาอาสา สกย. ม.7   - ปุ้ยยางพารา  ม.6 
       - รุ่งเจริญการยาง ม.1   - ปุ้ยยางพารา  ม.9 
       - สหกรณ์กองทุนสวนยางต าบลโนนสว่าง  ม.9 
   5. โรงสี  จ านวน 4 แห่ง 
   6. ร้านเสริมสวย จ านวน 5 แห่ง 
   7. ร้านคอมพิวเตอร์,ร้านเกม  จ านวน 2 แห่ง 

8. ร้านซ่อม/อู่รถ  จ านวน 8 แห่ง 
   9. ร้านค้า/ร้านอาหาร  จ านวน 52 แห่ง 
   10. ร้านขนมจีน หมู่ที่ 1  จ านวน 2 แห่ง 
   11. โรงผลิตน้ าดื่มหมู่ท่ี 8 จ านวน 1 แห่ง 
   12. ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง/ร้านหล่อเสา จ านวน 1 แห่ง 
   13. ร้านคลินิกร้านขายยา  จ านวน 3 แห่ง 
   14. ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า  จ านวน 1 แห่ง 
   15. ร้านเกี่ยวกับโทรคมนาคมเสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ 
    - บริษัททรูมูฟ เอสยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่นจากัด 
    - บริษัทแฟกซ์ไลท์ 
    - กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมดิจิทัล 
   16. ตลาดสด ม.9  จ านวน 1 แห่ง 
   17. ร้านอุปกรณ์การเกษตร  จ านวน 2 แห่ง 
   18. กลุ่มอาชีพ/วิสาหกิจชุมชน จ านวน 17 กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ที่เด่นๆ ในชุมชน ดังนี้ 
ทอเสื่อ, ทอกก, เลี้ยงกบ, เลี้ยงปลา, เลี้ยงหมู 
  
  6.8 แรงงาน  

  การใช้แรงงานส าหรับประกอบอาชีพด้านการเกษตรในเขตพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง มีการใช้
แรงงานเกษตร โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 2-4 คน 
  
 
 
 
 



13 
 

 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

  7.1 การนับถือศาสนา  

  ประชากรต าบลโนนสว่าง นับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อเรื่องภูตผี อยู่บ้าง โดยยึดหลักกัน
มาตามบรรพบุรุษ เกษตรกรส่วนใหญ่จะรวมใจกันหยุดท างานในวันพระ และวันส าคัญทางศาสนาเพ่ือประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และจะหยุดทางานด้านการเกษตรต่างๆ ถ้าในชุมชนเกิดมีการเสียชีวิตของเพ่ื อนบ้านใน
ชุมชน 
 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  

  ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด (ค่านิยม) ชุมชนต าบลโนนสว่าง จะ
ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม คือ ฮีต 12 ครอง 14 ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาไม่
เปลี่ยนแปลงและยังคงยึดถือค่านิยมแบบดั้งเดิม 
 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรต าบลโนนสว่าง ได้แก่ 
   1. เครื่องจักสานด้านประมง 
   2. การท าน้ าหมักชีวภาพ 

3. การทอผ้าฝ้าย 
   4. การทอเสื่อ , ทอกก 
 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 

  สินค้าพ้ืนเมืองของต าบลโนนสว่างได้แก่ เครื่องจักสาน, เสื่อผือ, เสื่อกก, ไข่เค็มใบเตย, ปลาส้ม 
สินค้าเหล่านี้จะเป็นของฝากญาติๆ ผู้มาเยือน 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

  8.1 น้ า 

  ต าบลโนนสว่าง มีหนองน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ ได้แก่ หนองทุ่ม หนองหัวลิง หนองแฮ่ หนอง
ปลาโด หนองไผ่ หนองโง้ หนองงูเหลือม หนองฆ่าแฆ้ หนองสามขา หนองหัวช้าง หนองฒู้ หนองตะไก้ หนอง
บ่อ หนองบัว หนองหัวโนนชาติ หนองหมากจับ 
 
  8.2 ป่าไม้  
   - 
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  8.3 ภูเขา  
   - ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
 
  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  หนองอาฮงมีพ้ืนที่กว้าง 4,800 ไร่ เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีมีขนาดกว้าง มีทัศนียภาพ
สวยงามซึ่งในอนาคตจะปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลโนนสว่าง และเป็นแหล่งเพาะ
พันธ์ปลาน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

 ความเป็นมาของ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ อันประกอบด้วยคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพ่ือประกอบการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก าหนด  
  เมื่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประกอบกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 
๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 เป็นต้นมา 

 วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศร 
 

 
     
  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
   ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
   ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
   ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
   ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
   ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐการ
พัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

  1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑.การรักษาความ
สงบภายในประเทศ  ๒.การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  3.การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ   4.การบูรณาการความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  5.การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

  2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น 
ได้แก่ 1.การเกษตรสร้างมูลค่า 2.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 3.สร้างความหลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยว 4.โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทยเชื่อมโลก 5.พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

  3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่ 1.การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 2.การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต 3.ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑  4.การตระหนักถึงพหุ
ปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 5.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา 
และสังคม 6.การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  7.การ
เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

  4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม    
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย ๔ 
ประเด็น ได้แก ่1.การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 2.การกระจายศูนย์กลางความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 3.การเสริมสร้างพลังทางสังคม 4.การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง  

  5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ 1.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 2.สร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 3.สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 4.
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 5.
พัฒนาความมั่นคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6.ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนด
อนาคตประเทศ 
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  6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประกอบด้วย ๘ ประเด็น ได้แก่ 1.ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 2.ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 3.ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 4.ภาครัฐมีความทันสมัย 5.
บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ
อาชีพ 6.ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 7.กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 8.กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ
ภาค 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ รวมถึงยึดหลักการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นกรอบใน
การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้นเป็นต้น แนวทางการพัฒนาได้บูรณาการ
นโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และไทยแลนด์ ๔.๐ การจัดท า
แผนขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง จากภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ
ภาคการศึกษาในทุกพ้ืนที่ของประเทศเป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลังให้สามารถก าหนดเป้าหมายแนวทางการ
พัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่าง
สอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีและอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน  
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ 
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา 
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ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มี
การจดัทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ อาทิ 
ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีใน
การควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและ
ปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง สถานพยาบาล
ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ สังคมสูงวัย อาทิ 
ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ
อย่างเข้มแข็ง อาทิ ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และส่งเสริม สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่ง
บริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประชากร

ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษาต่อ
ระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  (๓) 
เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร 
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบล ที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้าน
การคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหารและการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งใน
ตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า
ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ  ยอดความเข้มแข็งของ
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อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน 

๔. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุล

ของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ(๗) การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 
(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๕. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  

และย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความ

สงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม  

และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด 

ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค  

ประชาชน 

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  (๒) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้  การ
จัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้ 
มาตรฐานสากล เพ่ือให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้  
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ 

พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง (๓) 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้
ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนาด้าน
พลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร  

จัดการการผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ 

ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้ 
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน

สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย  มี
ศักยภาพพัฒนาได้เองและกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ 
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ 
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา  
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้

กระจายตัวอย่ างทั่ วถึ ง  พัฒนาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์มู ลค่ าสู ง  พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ  

ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม 

เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี  
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต  

อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา  
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พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

๑๐. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับ
มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน การ
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, 
IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ (๓) 
พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค (๔) 
ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ กับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค  กัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น 
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ 
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

“แผนพัฒนาภาค” คือ แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาค ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน
ระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเครื่องมือบูรณาการ
แผนของส่วนราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ ซ่ึงก าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ตามศักยภาพ
ภูมิสังคมของแต่ละภาค โดยยึดแนวคิดการพัฒนาตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับ “การพัฒนาอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม ที่เชื่อมโยงการพัฒนาทุกมิติทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความม่ันคง” และ“การพัฒนาให้สอดคล้องกับภูมิสังคม” ที่แต่ละพ้ืน ที่มีความต่าง 
ของศักยภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม อัตลักษณ์ธรรมชาติ ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกฝ่าย 
มุ่งหวังให้กระทรวง จังหวัด กลุ่มจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งให้กระทรวง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับต่างๆ ตลอดจนมุ่งหวังให้
เกิดการประสานการด าเนินงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา  

1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า  
2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขง ชี มูล  
3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความ

สมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน  

 
๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ า

ทางสังคม 
แนวทางการพัฒนา  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของผู้มีรายได้น้อย  
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  
3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น  
5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก  
6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้

น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ  

  ๓. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร  

2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ พร้อมทั้งขยายพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิตและแปรรูปโดยใช้นวัตกรรมการยกระดับราคาสินค้าเกษตร  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning)  
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)  
5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน  
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ

ให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค  
7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่

มีคุณภาพและให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจ 
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8) อนุรักษ์และส่งเสริมการฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าและป่าธรรมชาติที่ส าคัญ 

9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค  

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ 
๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์ 

สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรืออัต
ลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ
เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญ อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น  กาฬสินธุ์
อุดรธานี หนองบัวล าภู และชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์
และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ  นครราชสีมา 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจากการกีฬาและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน ฯลฯ 

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี 
โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ดูแลความปลอดภัยให้
นักท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยง ในลักษณะเครือข่าย
เพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 

แนวทางการพัฒนา 
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก  ภาคกลาง

และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อาทิ 
แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-
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หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ  ช่วงระเบียง
เศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การ
พัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ให้สามารถรองรับปริมาณ  ความ
ต้องการเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศที่เพ่ิมขึ้น (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด  นครราชสีมา 
ขอนแก่น เลย และสกลนคร) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ
และศูนย์กลางการศึกษา โดยจัดท าแผนแม่บทพ้ืนที่ศูนย์กลางความเจริญ  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิเมืองขอนแก่น 
เมืองนครราชสีมา และเมืองอุบลราชธานี โดยพัฒนาพ้ืนที่ในรูปแบบเมืองกระชับให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ
ผสมผสานทั้งการท างาน การอยู่อาศัย และการนันทนาการล้อมรอบสถานีขนส่ง  

5) พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม โดยพัฒนาและยกระดับความ
เชี่ยวชาญของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และระบบรางที่ได้มาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พัฒนาก าลังแรงงานและนวัตกรรมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนา 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ 
สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ด เสร็จ  CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ ได้
มาตรฐานสากล เร่งเชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว 
(National Single Window)  

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง
ที่ ๕ (บึงกาฬ-ปากซัน) พัฒนาเส้นทางใหม่เชื่อมโยงบึงกาฬ-อุดรธานี และรถไฟความเร็วสูงเพ่ือเชื่อมโยง 
โครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มีความสะดวกประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทาง  

3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
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 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) 
 

 วิสัยทัศน์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน าการค้าและการท่องเที่ยวสากลชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

 เป้าหมายการพัฒนา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์  
1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู่กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง  
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน  
    และการท่องเที่ยว โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะ 5ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
โดยส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานวิจัยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต 
การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
โดยส่งเสริม สนับสนุน การจัดการระบบอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่งน้ า ขยะ และมลภาวะ) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต 
โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่มีความพร้อมและมีขีดความสามารถ มี
สมรรถภาพ สอดคล้องกับการพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
โดยการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
อย่างยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

 

 วิสัยทัศน์  

“เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน  
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง” 
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 พันธกิจ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้
ทันสมัยและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2. ปรับโครงสร้างการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้นวัตกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกและพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 

๓. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
๔. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานข้าม

แม่น้ าโขงแห่งที่ ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพรองรับการค้าการลงทุนและการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

๕. เตรียมการยกระดับพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๖. เสริมสร้างความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและอาเซียน 
๗. ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพเป็นด่านถาวร ให้มีการบริหารจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP ส าหรับข้าว พืชผัก และผลไม้ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว์ และประมง) 
๑๐. ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า (พืช สัตว์ และ

ประมง) เพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย 
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงให้ครบวงจร และเกิด

การลงทุนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
๑๒. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม 

ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
๑๓. ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๑๔. ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมเพ่ือรองรับ
การพัฒนาจังหวัด 

 เป้าประสงค์รวม 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและรายได้ต่อหัวประชาชนเพ่ิมขึ้นสังคมเป็นสุข ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่า และการ
แปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 
เป้าประสงค์ : รายได้จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุนและการส่งออก 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์เพื่อเพ่ิมมูลค่า 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรปลอดภัย  
และเกษตรอินทรีย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์ : เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์ : พัฒนาการศึกษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสมดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นทุนทางวัฒนธรรม
ของชุมชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การรักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ    
    ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

เป้าประสงค์ : บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ 
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 วิสัยทัศน์อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ (Vision) 

"ท้องถิ่นน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืน" 

 พันธกิจ (Mission) 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ 
พ่ึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ 3 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

พันธกิจที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 7 สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงิน การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจาก
รัฐบาล 

พันธกิจที่ 8 พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนา
เมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 

พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป,งานวางแผน ฯลฯ 
 - งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 : การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง,การตรวจสอบ
การก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, 
การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/เครื่องจักร ฯลฯ 
 : การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และระบบโลจิติกส์ 
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนสถิติ ฯลฯ 
 - งานไฟฟ้าถนน 
 : การวิศวกรรม, การสาธารณูปโภค,  
งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
 - งานสวนสาธารณะ 
 : การก่อสร้างปรับปรุง ดูแลรักษาสวนสาธารณะ,สนามเด็กเล่น 
สวนสุขภาพ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 : การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

2.1 แผนงานการเกษตร 
 - งานส่งเสริมการเกษตร 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งานวางแผนส่งเสริม
การเกษตร, งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการเกษตร, งาน
สวัสดิการการเกษตร, งานส่งเสริมความรู้การเกษตร, ส่งเสรมิ
พืชผักสวนครัว และผลไม้ ฯลฯ 
 - งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้ 
 : ขุดลอกแหล่งน้ า คูคลอง เพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
2.2 แผนงานการศึกษา 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริหารการศึกษา, 
การวางแผนและสถิติ, การเงินและบัญชี การส่งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาของรัฐ ฯลฯ 
 - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์ , กิจกรรมเด็กและเยาวชน, การ
บริการผลิตสื่อการสอน ฯลฯ 
 - งานระดับมัธยมศึกษา 
 : งานโรงเรียน, งานนิเทศน์ , กิจการนักเรียน,การบริการผลิตสื่อ
การสอน ฯลฯ 
 - งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 
 : การศึกษานอกโรงเรียน, งานกิจกรรมนักเรียน, การนิเทศน์ , 
การบริการสนับสนุนการศึกษา,กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด, 
การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร, การศึกษาอ่ืนๆ ฯลฯ 
2.3 แผนงานสาธารณสุข 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป ฯลฯ 
 - งานโรงพยาบาล 
 : การรักษาพยาบาล, การเภสัชกรรม, งานทันตสาธารณสุข, งาน
เวชกรรมสังคม, งานบริการส่งเสริมอนามัย, งานสถานพักฟื้น, 
การชันสูตรและรังสีวิทยา, การป้องกันและบ าบัดยาเสพติด, การ
ป้องกันและบ าบัดโรคเอดส์ ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
 - งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 

 : การบริการสาธารณสุข, งานสาธารณสุขอ่ืน, 
งานวิจัยสาธารณสุข ฯลฯ 

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
: การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่, การวางแผน
ควบคุมการปฏิบัติงานและ ประเมินผลตามแผน ฯลฯ  
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การบริการสาธารณะ, 
การวางแผนสถิติด้านสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ  
- งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์  
: การสังคมสงเคราะห์, การสวัสดิภาพเด็ก และเยาวชน, การ
สวัสดิการสังคม, การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ฯลฯ  
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
- งานบริหารทั่วไป  
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การจัดตั้งประชาคม, 
การประชาสัมพันธ์, การจัดเก็บสถิต ิข้อมูล ฯลฯ  
- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  
: การจัดประชุมสัมมนา, กิจกรรมการให้ความรู้ ทางด้านวิชาการ, 
การรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชน เช่น ยาเสพติด โรคเอดส์ อาชญากรรม ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 : การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป,การวางแผนป้องกันภัย
, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
 - งานเทศกิจ 
 : การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด้านนิติการ, การ
รักษาความสงบเรียบร้อย, การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
 - งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการระงับและ
บรรเทาสาธารณภัย, การป้องกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
 : การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การ 
ท่องเที่ยว และกีฬา 

4.1 แผนงานการพาณิชย์ 
 - งานกิจการสถานธนานุบาล 
 : งานกิจการสถานธนานุบาล ฯลฯ 
 - งานกิจการประปา 
 : งานผลิต, งานจ าหน่ายและบริการ, งานมาตราวัดน้ า, งาน
ธุรการ, งานการเงินและบัญชี ฯลฯ 
 - งานตลาดสด 
 : งานจัดระเบียบตลาดสด, การบริหารงานตลาดสด ฯลฯ 
 - งานโรงฆ่าสัตว์ 
 : การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ฯลฯ 
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 - งานกีฬา และนันทนาการ 
 : การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา, งานมวลชนด้านกีฬา และ
นันทนาการ ฯลฯ 
 - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, ให้บริการท่องเที่ยว, งานวางแผน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว,อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
 : การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานการเกษตร  
- งานอนุรักษ์แหล่งน้ า และป่าไม้  
: งานป่าไม้ชุมชน การพัฒนาระบบชลประทาน ฯลฯ  
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน  
- งานก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
: ระบบการรักษาความสะอาด ,ระบบการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล การพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย ฯลฯ  
- งานบ าบัดน้ าเสีย  
: ระบบควบคุมบ าบัดน้ าเสีย , ระบบการรักษา ความสะอาดคู
คลอง ระบายน้ า ฯลฯ  
: การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ 
 - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 : ส่งเสริมการศาสนา, ฌาปนกิจสถาน, อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต
, ประเพณีท้องถิ่น, อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงาน
ศิลป์, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, งานปลูกฝังจิตส านึก ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
 : การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 - งานบริหารทั่วไป 
 : การบริหารงานทั่วไป, การบริหารงานบุคคล,การพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร, กิจการ
ทะเบียน, การปกครอง, การประชาสัมพันธ์,การร้องทุกข์ ร้อง
เรียน,การประสานงานกิจการสภา, การเลือกตั้ง, การจัดท าค าสั่ง
ประกาศการพัฒนาบุคลากร ฯลฯ 
 - งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 
 : งานวิชาการและแผน, การจัดท างบประมาณ,การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามงบประมาณ, การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ,
การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ฯลฯ 
 - งานบริหารงานคลัง 
 : การเบิกจ่าย, การพัสดุ, การทรัพย์สิน, สถิติการเงินและการคลัง
, การตรวจสอบบัญชี, การพัฒนารายได้, การจัดเก็บรายได้, การ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุ, กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงิน การ
คลัง และการบัญชี, แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 
 : การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคม 
เศรษฐกิจอาเซียน 

8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
 : การบริหารงานบุคคล, การบริหารทั่วไป, การวางแผนป้องกัน
ภัย, การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
 - งานเทศกิจ 
 : การบริหารและบังคับการเทศกิจ, กิจกรรมด้านนิติการ, การ
รักษาความสงบเรียบร้อย, การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย
ท้องถิ่น, การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร ฯลฯ 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 
 : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การด าเนินการระงับและ
บรรเทาสาธารณภัย,การป้องกันอัคคีภัย, ศูนย์วิทยุสื่อสาร ฯลฯ 

8.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
- งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
: ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว, ให้บริการท่องเที่ยว, งานวางแผน
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ  
8.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
: การบริหารงานบุคคล, การบริหารงานทั่วไป, งานวางแผน ฯลฯ 
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
: การส ารวจออกแบบ, การควบคุมการก่อสร้าง, การตรวจสอบ
การก่อสร้าง, งานศูนย์เครื่องจักรกล, การควบคุมอาคารผังเมือง, 
การควบคุมการซ่อมบ ารุงทาง/ เครื่องจักร ฯลฯ  
: การพัฒนางานด้านการคมนาคม การขนส่ง และระบบโลจิติกส์ 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

2.1 วิสัยทัศน์/พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  

      วิสัยทัศน์ 

“ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล วัฒนธรรมล้ าค่า สุขภาพดีถ้วนหน้า 
ทุกคนมกีารศึกษา พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน” 

       พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชน 
                 2.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
                 3.  บ ารุงศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
               4.  ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชนให้ดีถ้วนหน้า 
              5.  ส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึง 
              6.  รักษาสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง 
(Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือน าผล
การวิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา และจากการวิเคราะห์SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน มีการศึกษาที่ดี มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาให้สืบต่อไป 
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3. ประชาชนรู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
5. พัฒนาองค์กรพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 

 
 2.4 ตัวช้ีวัด  

๑) ประชาชนในเขตต าบลโนนสว่าง มีน้ าใช้ในการอุปโภค บริโภค ครบทุกครัวเรือน 
๒) มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตต าบลโนนสว่างให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 
๓) ประชาชนมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
๔) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๖) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
๗) ชุมชนในเขตเทศบาลมีความสงบสุข  
๘) เทศบาลมีผลการบริการจัดการของการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
 

 2.5 ค่าเป้าหมาย 

 1) ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปา แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 2) ขยายเขต/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
 3) ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ให้ได้มาตรฐาน 
 4) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา สร้างความภาคภูมิใจและความเข้มแข็งให้ชุมชน 
 5) สร้างจิตส านึกให้ประชาชน เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6) ส่งเสริมการศึกษา และการพัฒนาอาชีพให้ประชาชน 
 7) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
 8) ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน 
 9) ส่งเสริมการบริการหารตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 
 2.6 กลยุทธ์ 

 ๑) พัฒนาถนน ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและหน้าแล้ง 

๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพ 
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓) ส่งเสริมการเกษตร การลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ สนับสนุน
การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือ
จ าหนา่ยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 
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๔) ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  

๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖) ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ 
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง 

๗) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น 
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘) พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑๑) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ ในการเตรียมความพร้อม 

ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๒) พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ า ล าคลองและป่าไม้ให้มีความ 
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน มีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอ 
2. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาให้สืบต่อไป 
3. ประชาชนรู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้า และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนรบัรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
5. องค์กรพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้     
  ๑) จุดแข็ง (S : Strength) 

 ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการ ในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีประเพณีบุญ

บั้งไฟที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 มีวัด 8 แห่ง 
 มีตลาดสดของเทศบาล ๑ แห่ง 
 ประชากรส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม และท าสวนยางพารา  ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ยางก้อนถ้วย ข้าว มันส าปะหลัง เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
 มีโรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง   
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 มีระบบประปาที่ดี มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
 มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
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 มีการให้บริการด้านการสื่อสาร และสัญญาณโทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลาย
บริษัท 

 มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น  การทุนเงินล้าน กองทุนปุ๋ย ฯลฯ 
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 

2) จุดอ่อน (W : Weakness) 

o คนในวัยท างาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าต่างจังหวัดและต่างประเทศ 
o ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว ท าให้มีความเสี่ยง

เรื่องรายได้ เมื่อราคาผันผวนหรือตกต่ า รวมถึงภัยธรรมชาติ  
o กลุ่มอาชีพไม่มีความเข้มแข็ง 
o แหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
o ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
o ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนที ่
o เทศบาลขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ  

เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัด 
 

๓) โอกาส (O : Opportunity) 

 จังหวัดบึงกาฬ สามารถสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลโนนสว่าง ที่มี
แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูประบบ

ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
 รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  ท าให้ตรง

ตามต้องการของประชาชน และสามารถพัฒนาได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ 
 

๔)  อุปสรรค (T : Threat) 

 ปัจจุบันเทศบาลต าบลโนนสว่าง เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ
เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่ก าหนด ตามกฎหมายอ่ืน ตามภารกิจ
ถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น และนโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
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 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ไม่สอดคล้องกันกับในทางปฏิบัติ ท าให้ขาดความ
คล่องตัวในการบริหารงาน และการพัฒนา 

 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงานเกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

 
 
5) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ ปัญหา
และความตอ้งการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

(1) เส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
๗๐ เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะจะ
ด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี และหาวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขร่วมกัน  

(2) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่มีอุปกรณ์ เทศบาลจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่  และหาวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขร่วมกัน   

(3) การประปา เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุมทั้ง 6 หมู่บ้าน และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียน
เรื่องน้ าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ า และไม่มีแหล่งน้ าดิบใน
การผลิตประปา รวมถึงเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตน้ าประปาส าหรับบริโภคได้  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณ
สูงมากในการด าเนินการ  การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  และ
พิจารณาโครงการต่างๆ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณ
และความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป 

  ด้านเศรษฐกิจ  

ประชาชนต าบลโนนสว่างมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน/เดือน จ านวน 
18,035 บาท ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 70 มีรายได้มาจากการท าสวน ท าการเกษตร และรับจ้างทั่วไป
ตามล าดับ คนอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีส่วนใหญ่มีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ  ๖๐ ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่มีอาชีพและมี
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รายได้เช่นกัน ร้อยละ 30 ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรที่ต่ าและผันผวน 
ค่าครองชีพสูง พ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการ
ท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
เทศบาล  การแก้ปัญหาคือ เทศบาลก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาด 
ท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลที่ได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งเทศบาล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัด
โครงการส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพใน
ชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด 

 ข้อมูลสังคม 

(1) ด้านแรงงาน  ต าบลโนนสว่างมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ จ านวน 
4,716 คน มีประชากรในช่วงอายุ 1๕ – ๖๐ ปี ที่อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 3,175 คน หรือร้อยละ 67  
ปัญหาคือ เมื่อเทียบกับจ านวนประชากรทั้งหมดตามทะเบียนราษฎร์ จ านวน 6,945 คน จะพบว่ามีประชากร
ในช่วงอายุ 1๕ – ๖๐ ปี ทีอ่ยู่ในก าลังแรงงานและอาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ประมาณ ร้อยละ 46 เท่านั้น  เนื่องจาก
ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วนไปท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งไปท างานต่างประเทศ เพราะได้รับ
ค่าแรงที่สูงกว่า ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นเกินศักยภาพของเทศบาล ต้องอาศัยทุกภาคส่วน ไปจนถึงระดับประเทศ 
และข้อจ ากัดของบุคคล ที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานอยู่เป็นประจ า  

(2) ด้านสาธารณสุข  ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ
ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่พบในชุมชน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-
ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ ปัญหาคือ ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การ
แก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความส าคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี และมีบางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีการใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม ไม่ออกก าลังกายอย่างไม่สม่ าเสมอ ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข  

(3) ด้านการศึกษา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี ร้อยละ 100 อ่านเขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 3 - 5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 
100 เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี ร้อยละ 78  เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนต่อชั้น ม.4 
หรือเทียบเทา ร้อยละ 100 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แต่ปัญหาคือ ในเรื่องของคุณภาพนั้นยังไม่สามารถเทียบเท่ากับ
เมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ กเล็ก  การสนับสนุน
อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
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(4) ด้านค่านิยมของคนในพ้ืนที่ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมี
ส่วนร่วมในการประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจ า มีประชากรบางส่วนนับถือศาสนาอ่ืน เช่น ศาสนา
คริสต์ เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกันดีในการจัดกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง แต่ปัญหาคือ บางครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ท าให้ครัวเรือนขาดความอบอุ่น เกิด
ปัญหาความขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ ให้ความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชนอยู่เป็นประจ า พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา 
ให้ชุมชนเห็นถึงความส าคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน ร่วมกันท ากิจกรรมจิตอาสา จัดงาน
ประเพณี  เป็นต้น 

(5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ครัวเรือนส่วนมากมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาที่พบ คือ มีบางครัวเรือน ที่ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลที่สามารถด า เนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด 
จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจ า คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังผู้น า อปพร. เพ่ือป้องกันและระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง   

(6) ด้านยาเสพติด จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรต าบลหอค าได้แจ้งให้กับ
เทศบาลทราบนั้น พบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ามีสัดส่วนมากกว่า และ
เหตุผลก็เนื่องมาจากการมั่วสุ่มของเยาวชน ซึ่งเทศบาลได้ประสานความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน ช่วย
สอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ทั้งนี้หากได้รับการประสานจาก
อ าเภอหรือต ารวจ เทศบาลก็ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในพ้ืนที่ของต าบลโนนสว่างส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  
ร้านค้า สถานประกอบการ ตามล าดับ มีพ้ืนที่สาธารณะขนาดใหญ่ คือ บริเวณแก่งอาฮง ปัจจุบันก าลังพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีมลพิษทางอากาศ  สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้
ในการอุปโภค-บริโภคได้ แต่แหล่งน้ าตามธรรมชาติเพ่ือการเกษตรจะต้องรอฤดูฝน และบางแหล่งน้ าไม่เพียงพอ 
ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรเพ่ิมขึ้นได้ ปัญหาด้านขยะ ปัจจุบันเทศบาลได้รณรงค์ให้
ประชาชนท าการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีการอบรมวิธีการจัดการขยะอินทรีย์ มีโครงการรับซื้อขยะ และโครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของต าบลให้ร่ม
รื่นสวยงาม ให้เป็นต าบลน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 
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 ด้านการเมือง – การบริหาร 

ต าบลโนนสว่าง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีผู้น าครบทุก
หมู่บ้าน เป็นผู้ใหญ่บ้านจ านวน 10 คน และก านันต าบลโนนสว่าง 1 คน แต่ละหมู่บ้านมีตัวแทนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการบริหารจัดการ จ านวน 10 คน การแบ่งเขตเลือกตั้ง แบ่งออกเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล
ต าบล จ านวน 12 คน และนายกเทศมนตรี 1 คน  
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

องค์ประกอบและตัวแปร 
จุดแข็ง 

(S : Strength) 
จุดอ่อน 

(W : Weakness) 
โอกาส 

(O : Opportunity) 
อุปสรรค 

(T : Threat) 
1. ด้านนโยบายรัฐบาล/ 
กฎหมาย 

- รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

- นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลบางนโยบาย
ที่ก าหนดหรือประสานให้ อปท. ด าเนินการ
นั้นไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
อปท. เนื่องจากอปท.มีข้อก าหนดหรือ
ระ เบี ยบต่ างๆ ค่ อนข้ า ง เยอะ  ท า ให้
ด าเนินการล่าช้า ไม่ทันการณ์ 
 

- รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การบริหาร การจัดท าแผนพัฒนาการ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการ
ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ 
- กฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ก าหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนมากขึ้น ซึ่งท าให้ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ มากข้ึน 

- การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง
กับการด าเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ยังไม่สามารถท าได้ทันเหตุการณ์ 

2. สังคม - ในพื้นที่ต าบลโนนสว่างสถาบันครอบครัว
ยังเป็นรูปแบบสังคมชนบท มีการอาศัยอยู่
เป็นครอบครัวใหญ่ ท าให้สถาบันครอบครัวมี
ความเข้มแข็ง มีความอบอุ่น 
- มีชุมชนดั้งเดิมเป็นฐานความสมัพันธ์ 
- มีประเพณีที่ยึดมั่นปฏิบัตติ่อเนื่อง 
- อยูใ่กล้ศาสนสถานท่ีส าคัญ 
- มีระบบการประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้ง
พื้นที ่

- ยังคงมีปัญหาการติดสุราท าให้เกิดการ
ทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกาย บ่อยครั้ง 
- ปัญหาย า เ สพติ ด ส่ ง ผ ลกระทบต่ อ
การศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
- ความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยี
ท าให้เกิดแหล่งมั่วสุมที่เป็นอันตรายต่อ
เยาวชน 

- วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่างยังมี
สภาพสังคมชนบท ท าให้มีความตอ้งการใน
การพัฒนา 
- ชุมชนให้ความสนใจและตื่นตัวในการ
แก้ปัญหาสังคมพร้อมให้ความร่วมมือ 

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังใช้เวลาในการท างาน
ทั้งวัน ไม่ค่อยมี เวลาสันทนาการร่วมกัน 
- ปัญหาสุขภาพประชาชน และการติดยา
เสพติดของเยาวชน  
- ผู้สูงอายุมีจ านวนเพ่ิมขึ้น  
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องค์ประกอบและตัวแปร จุดแข็ง 
(S : Strength) 

จุดอ่อน 
(W : Weakness) 

โอกาส 
(O : Opportunity) 

อุปสรรค 
(T : Threat) 

3. การถ่ายโอนภารกจิ - รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการถ่าย
โอนอ านาจมาให้ท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการ 
- เทศบาลสามารถด าเนินการแก้ไข
ปัญหา ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้
ตรงกับความต้องการ 

- ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการและ
แนวทางการปฏิบัติในการถ่ายโอนภารกิจ
ให้กับเทศบาลแต่ละท้องถิ่นไม่รู้ว่าตนเอง
จะต้องรับโอนเรื่องใด จากหน่วยงานใด เมื่อใด
และอย่างไร 
- หน่วยงานระดับจั งหวัดไม่ ได้ท าหน้าที่
ประสานงานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอนให้
เทศบาลทราบอย่างชัดเจน 

- รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการถ่ายโอนอ านาจมา
ให้ท้องถิ่น ในการบริหารจัดการ 
- เทศบาลสามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา ให้กับ
ประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงกับความต้องการ 
- แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอ านาจหน้าที่ให้แก่
ท้องถิ่น 

- ขาดความชัดเจนในเรื่องกระบวนการ
และแนวทางการปฏิบัติในการถ่ายโอน
ภารกิจให้กับเทศบาลแต่ละท้องถิ่นไม่รู้ว่า
ตน เ อ งจะต้ อ ง รั บ โ อน เ รื่ อ ง ใ ด  จ าก
หน่วยงานใด เมื่อใดและอย่างไร 
- หน่วยงานระดับจังหวัดไม่ได้ท าหน้าที่
ประสานงานเกี่ยวกับภารกิจการถ่ายโอน
ให้เทศบาลทราบอย่างชัดเจน 
- ถ่ายโอนแต่ภารกิจ แต่ไม่มีงบประมาณให้
ด าเนินการ 

4. การเมือง -  ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ขอ ง เ ทศ บ า ล
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนท าให้
การเมืองมีเสถียรภาพมากข้ึน 

- ประชากรส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจระบบการเมอืง
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง 
- การแข่งขันทางการเมืองเน้นที่ตัวบุคคล
มากกว่านโยบายในการท างานท่ีชัดเจน 

- การถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น 
- ท้องถิ่นตัดสินใจก าหนดนโยบายการพัฒนาได้เอง 
- ไม่มีความขดัแย้งในพ้ืนท่ี 
- ประโยชน์จากการพัฒนากระจายไปอย่างท่ัวถึง 
- การประชาสัมพันธ์ข่าวสารท าได้รวดเร็วมากข้ึน 
- กิจกรรมสาธารณะมีหลายกิจกรรมที่มีประชาชน
เข้าร่วมจ านวนมาก 

- ระดับความสนใจด้านการเมืองของ
ประชาชนยังไม่มากเท่าท่ีควร 
- การแข่งขันทางการเมืองเน้นที่ตัวบุคคล
มากกว่านโยบายในการท างานท่ีชัดเจน 

5. เทคโนโลยสีารสนเทศ - ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
ก ว้ า ง ข ว า ง ม า ก ขึ้ น  เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
ให้บริการประชาชน การร้องเรียน 
สอบถามปัญหา และช่วยสนับสนุนให้
การด าเนินการต่าง ๆเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ศึกษาท าความเข้าใจ
ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่อง
ค่อนข้างยากและใช้เวลาฝึกฝน 

- มี เครือข่ายการสื่อสารที่สะดวกต่อการติดต่อ
เชื่อมโยง 
- ติดต่อประสานงานได้รวดเร็ว 

- การใช้ข่ายการสื่อสารหนาแน่น 
- ขาดอุปกรณส์ื่อสารที่ครอบคลมุพื้นที 
- ประชาชนบางส่วนใช้เวลาท าความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีค่อนข้างนาน ท าให้ไม่ทันต่อ
การเปลีย่นแปลง 
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องค์ประกอบและตัวแปร จุดแข็ง 
(S : Strength) 

จุดอ่อน 
(W : Weakness) 

โอกาส 
(O : Opportunity) 

อุปสรรค 
(T : Threat) 

6. สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของพื้นที ่

- การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองมีความ
สะดวกเนื่องจากมีถนนหลายสายที่ใช้
ในการเดินทาง 
- มีพื้นทีส่าธารณะ เช่น แก่งอาฮง โนน
น้อย โนนบักดาว โนนสาวเอ้  ที่ มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีการพัฒนาเพื่อ
รองรับการท่องเที่ยวในอนาคต 

- ด้วยงบประมาณที่จ ากัด ท าให้การจัดการ
บริการด้านต่าง ๆ ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง เช่น ระบบ
สาธารณูปโภค 

- ทรัพยากรในพื้นที่มีความพร้อมส าหรับ การ
ขยายตัวของเขตเมืองที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ท า
ให้ในอนาคตเขตพื้นที่ต าบลโนนสว่างอาจได้รับการ
พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
- การคมนาคมมีความสะดวก เนื่องจากมีถนนหลาย
สายที่ใช้ในการเดินทาง เช่ือมโยงพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
 

- ด้วยงบประมาณที่จ ากัด ท าให้การจัดการ
บริการด้านต่าง ๆ ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
เช่น ระบบสาธารณูปโภค 

7. ด้านเศรษฐกิจ - อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ประชาชนเริ่มปลูกพืช
เศรษฐกิจอย่างอื่นนอกจากยางพารา 
เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น 
-  มี ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด 

- ประชาชนขาดทักษะการพัฒนาอาชีพ 
- การแปรรูปผลผลิตมีน้อย 
- การไม่กระตือรือร้นเรื่องการศึกษาและฝึก
อาชีพ 

- จังหวัดยังคงมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ผลักดันกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

- ประชาชนขาดทักษะการพัฒนาอาชีพ 
- การแปรรูปผลผลิตมีน้อย 
- การไม่กระตือรือร้นเรื่องการศึกษาและ
ฝึกอาชีพ 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

1.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

4.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับท่ีสิบสอง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

1.ยุทธศาสตร์
ชาติการ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

2.ยุทธศาสตร์
ชาติการสร้าง
ความเป็นธรรม
และลดความ
เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

3.ยุทธศาสตร์
ชาติการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4.ยุทธศาสตร์
ชาติการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 

5.ยุทธศาสตร์ชาติ
การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่
ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 

6.ยุทธศาสตร์ชาติ
การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

7.ยุทธศาสตร์
ชาตกิารพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

8.ยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัย 
และนวัตกรรม 

9.ยุทธศาสตร์
ชาติการพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

10.ยุทธศาสตร์
ชาติความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทุนมนุษย์ และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ภาคการผลิตยางพาราเพือ่เพิ่มมูลค่า
และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิง
อุตสาหกรรมโดยใชว้ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ขีดความสามารถดา้น
การค้าและการลงทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรยี์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และวิถอีารยธรรม
ลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
รักษาความสงบ ความ
มั่นคง และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ    
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนา
ภาคการผลิตยางพาราเพือ่เพิ่มมูลค่า
และการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิง
อุตสาหกรรมโดยใชว้ิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ขีดความสามารถดา้น
การค้าและการลงทุน 
ทั้งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและ
พัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย และเกษตรอินทรยี์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ และวิถอีารยธรรม
ลุ่มน้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมด้านการศึกษา 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
รักษาความสงบ ความ
มั่นคง และพัฒนาคนสู่
สังคมคุณภาพ    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้าน
การค้า การลงทุน 
การท่องเท่ียว และ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้าน
ระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียวและ 
การบริการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามหลักการบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปฯ 
- งานไฟฟ้าและถนน 

กองช่าง เทศบาลต าบล
โนนสว่าง 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา 
- งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
- งานส่งเสริมการเกษตร 

กองช่าง 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
- งานกิจการประปา 

กองช่าง 

2 การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
- งานตลาดสด 

กองคลัง 

3 การพัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน 
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 
- อนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ส านักปลัด 

4 การพัฒนาด้าน
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน 
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศึกษา 
 

กองการศึกษา 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

   - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
- งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
 - งานระดับมัธยมศึกษา 

 เทศบาลต าบล
โนนสว่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สังคมสงเคราะห์ 
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สังคมสงเคราะห์ 
- งานสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 
 

5 การพัฒนาด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักปลัด 

6 การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการ
บริการในท้องถิ่น 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปฯ 
- งานไฟฟ้าและถนน 

กองช่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- งานส่งเสริมและสนับสนุน
ความเข้มแข็งชุมชน 

ส านักปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

  

บริการชุมชน
และสังคม 

การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
- งานวิชาการวางแผนและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

 

7 การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหารจัดการและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
หลักการ บริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป 
- งานบริหารงานทั่วไป 

ส านักปลัด เทศบาลต าบล
โนนสว่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

สาธารณสุข 
- งานบริการสาธารณสุขและ
งานสาธารณสุขอ่ืน 

ส านักปลัด 

บริการชุมชน
และสังคม 

เคหะและชุมชน 
- งานบริหารทั่วไปฯ 

กองช่าง 
/ส านักปลัด 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)



แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 1,000,000 2 1,700,000 4 1,870,000 3 1,170,000 1 1,000,000 11 6,740,000

   1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 24 179,069,800 28 181,066,000 64 250,593,400 47 244,302,400 45 244,657,400 208 1,099,689,000

   1.3 แผนงานการเกษตร 6 8,700,000 7 8,420,000 10 10,624,000 13 11,900,000 15 13,750,000 51 53,394,000

   1.4 แผนงานการพาณิชย์ 1 500,000 4 1,250,000 3 900,000 2 680,000 2 680,000 12 4,010,000

รวม 32 189,269,800 41 192,436,000 81 263,987,400 65 258,052,400 63 260,087,400 282 1,163,833,000

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 100,000 2 100,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 16 1,190,000

    2.2  แผนงานการพาณิชย์ - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

รวม 2 100,000 2 100,000 4 330,000 4 330,000 4 330,000 16 1,190,000

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนธรรมชำติ
    และส่ิงแวดล้อม
    3.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 2 200,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,200,000

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 70,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 3 90,000 14 430,000

    3.3 แผนงานการเกษตร 1 30,000 2 30,000 1 50,000 3 50,000 3 50,000 3 50,000

รวม 5 300,000 7 370,000 6 390,000 8 390,000 8 390,000 27 1,680,000

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต
   4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 7 490,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 10 730,000 47 3,410,000

   4.2  แผนงานการศึกษา 3 3,793,652 15 5,505,152 24 9,225,125 20 8,755,152 20 8,755,152 82 36,034,233

   4.3  แผนงานสาธารณสุข 9 960,000 9 1,120,000 9 1,120,000 9 1,120,000 9 1,120,000 45 5,440,000

   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 6 9,175,000 30 45,875,000

   4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 170,000 4 260,000 5 280,000 5 280,000 5 280,000 22 1,270,000

   4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 9 1,060,000 9 1,070,000 15 23,570,000 15 23,570,000 17 24,380,000 65 73,650,000

รวม 37 15,648,652 53 17,860,152 69 44,100,125 65 43,630,152 67 44,440,152 291 165,679,233

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)

เทศบำลต ำบลโนนสว่ำง  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ

ปี 2565 รวม 5 ปีปี 2563 ปี 2564ปี 2561 ปี 2562
ยุทธศำสตร์
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แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบข้อมูลข่ำวสำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
   5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

รวม 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมและ
พัฒนำกำรท่องเท่ียวและกำรบริกำรในท้องถ่ิน
    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน - 0 - 0 1 200,000 1 300,000 - 0 2 500,000

    6.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 30,000 8 470,000 18 12,400,000 17 11,900,000 16 12,000,000 60 36,800,000

รวม 1 30,000 8 470,000 19 12,600,000 18 12,200,000 16 12,000,000 62 37,300,000

7. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำร

 และกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมหลักกำร

 บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

    7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป 6 700,000 6 700,000 9 1,500,000 8 1,200,000 8 1,200,000 37 5,300,000

    7.2  แผนงานสาธารณสุข - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0

    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน - 0 3 725,000 3 950,000 1 500,000 - 0 7 2,175,000

รวม 6 700,000 9 1,425,000 12 2,450,000 9 1,700,000 8 1,200,000 44 7,475,000

รวมท้ังส้ิน 84 206,078,452 121 212,691,152 192 323,887,525 170 316,332,552 167 318,477,552 727 1,377,307,233

ยุทธศำสตร์
รวม 5 ปีปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

เทศบำลต ำบลโนนสว่ำง  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)
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 บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

 
 
 
 
 
 



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดท าป้าย/แผน

ท่ีบอกสถานท่ีส าคัญ
เพ่ือแสดงสถานท่ี
ส าคัญให้ประชาชน
ได้รับทราบ

ป้าย/แผนท่ีบอกสถานท่ี
ส าคัญ

- - 100,000 100,000 - จ านวนป้าย/แผนท่ี
บอกสถานท่ีส าคัญ

ประชาชนรู้จัก
สถานท่ีส าคัญมาก
ข้ึน

กองช่าง

2 ปรับปรุงผังเมืองในเขต
ต าบลโนนสว่าง

เพ่ือจัดระเบียบส่ิง
ปลูกสร้างและ
ควบคุมการก่อสร้าง
ในเขตพ้ืนท่ีต าบล
โนนสว่าง

ผังเมือง 1 ผัง - - 70,000 70,000 - จ านวนผังเมือง 1 ผัง ท าให้การพัฒนา
ด้านกายภาพ ทต.
สามารถพัฒนาได้
อย่างเป็นระบบใน
อนาคต

กองช่าง

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ.บึงกาฬ ตาม
โครงการก่อสร้างขยายเขต
ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะเขต ต.โนนสว่าง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าได้ใช้อย่างท่ัวถึง

หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน
สว่าง (อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ)

- 700,000 700,000 - - จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้และมี
ไฟฟ้าใช้มากข้ึน

กองช่าง

รวม  3  โครงการ 0 700,000 870,000 170,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง 

คสล. ม. 1 บ.โนนสว่าง
(สายบริเวณท้ายบ้านนาย
สิทธ์ิ ชัยมาท-บ้านนาย
เรือง จันทวงค์)

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไป - มา
สะดวกและปลอดภัย

ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย 1.50 
ม.ระยะทาง 337 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 490 ตร.
ม. หนา 0.15 ม.พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.และบ่อ
พักน้ า

850,000 - - - - ไหล่ทางกว้างเฉล่ีย 
1.50 ม.ระยะทาง 
337 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

2 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
 คสล.หมู่ท่ี 1 บ้านโนน
สว่าง (ช่วงบ้านนายเพชร 
ศรีกุ - บ้านนางราตรี สกุล
ชัย)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 1.40 
ม. ยาว 50.00 ม. ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 0.80 ม. ยาว 
59.00 ม. ช่วงท่ี 3 ขนาด
กว้าง 1.20 ม. ยาว 29.00
 ม. พร้อมขุดวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพักน้ า คสล.

- 268,000 - - - ความยาวรวมของไหล่
ทาง จ านวนท่อ
ระบายน้ าและจ านวน
บ่อพักน้ า

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ท่ี
 1 จากบ้านนายเคน ไชย
ยนต์ - บ้านนายสมจิตร 
ทองบ่อ

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 300 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว 
300 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ท่ี
 1 จากบ้านนายบุญมี ศิริ
สุวรรณ-บ้านนายสิน สุด
ตานนต์

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 500 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว 
500 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ม.1 
(ช่วงบ้านนางสตรี สกุลชัย
 - นายวิเชียร สีสิงห์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าได้
สะดวก

ระยะทางยาว 127 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 240,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว 
127 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.1 (ช่วงศาลาประชาคม
 ม.1 - นายบุญมี ศิริ
สุวรรณ - นายประสาน 
อนุพันธ์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าได้
สะดวก

ระยะทางยาว 160 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 350,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว 
160 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.1 (ช่วงบ้านนายกงใจ 
แสงวงษ์ - นายสวัสด์ิ หงษ์
จุมพล - นายเป่ียง จิ
นาวรณ์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าได้
สะดวก

ระยะทางยาว 190 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 400,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว 
190 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ก่อสร้างถนนลูกรังท่ี

สาธารณะ ม.1 (สาย
หนองหวาย - หัวโนนชาด
 - หนองงูเหลียม - หนอง
ฆ่าแข้)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน

ความกว้าง 5.00 ม. ยาว 
2,500 ม. ตามรายละเอียด
แบบแปลนท่ี ทต.โนนสว่าง
ก าหนด

- - 500,000 500,000 - ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม.
 ยาว 2,500 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.หมู่ท่ี 2 บ้านชัย
บาดาล (บริเวณรอบวัด
สุมังคลาราม-ศาลา
ประชาคม

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

รางระบายน้ า คสล. ขนาด
กว้าง 0.40 ม. ความลึก
เฉล่ีย 0.50 ม. ความยาว 
252 ม. ขยายไหล่ทางคสล.
 และบ่อพัก กว้างเฉล่ีย 
2.20 ม.หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 455 ตร.
ม.

806,000 - - - - รางระบายน้ า คสล. 
กว้าง 0.40 ม. ลึก 
0.50 ม. ยาว 252 ม.
 ไหล่ทางคสล. และ
บ่อพัก กว้าง 2.20 ม.
หนา 0.15 ม.

น้ าเสียไหลเวียน
ได้สะดวก ขยะมูล
ฝอยไม่อุดตันและ
น้ าไม่ท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน

กองช่าง

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 

บ้านชัยบาดาล (สายแยก
ข้างบ้านดอนปอ)

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมาสะดวก
 และปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. 
หรือผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
652 ตร.ม. หนา 0.15 ม.

320,000 - - - - ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
 ระยะทาง 110 ม.

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ข้ึน

กองช่าง

11 ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบ
เหล่ียม หมู่ท่ี 2 บ้านชัย
บาดาล จากวัดสุทธิวนา
ราม - ทุ่งนาตามสภาพพ้ืนท่ี

เพ่ือระบายน้ า
ไหลเวียนได้สะดวก
น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน

ความกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- 200,000 - - - รางระบายน้ า ขนาด
กว้าง 1.00 เมตร 
ความยาว 200 เมตร

น้ าเสียไหลเวียน
ได้สะดวก และน้ า
ไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดู
ฝน

กองช่าง

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทางคสล. 
หมู่ท่ี 2 บ้านชัยบาดาล 
(ช่วงบ้านนายถาวร อะภัย
 - บ้านบุญชัย เข็มศิริ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร

ระยะทางยาว 254 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- 462,000 462,000 - - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง
ยาว 254 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มากและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี

 2 บ้านชัยบาดาล (ช่วง
บริเวณบ้านนายบุญรม 
เข็มศิริ )

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 82 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีต 328 ตรม. พร้อม
ลงไหล่ทางท้ัง 2 ข้าง

- 163,000 - - - ซ่อมแซมถนน คสล. 
ระยะทางยาว 82 ม. 
กว้าง 4.00 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ี
คอนกรีต 328 ตรม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้าน
ชัยบาดาล (บริเวณข้างวัด
ศรีสุมังคราราม ฝ่ังทิศ
ตะวันออก)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ขนาดกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 66.00 ม. 
ความหนา 0.15 ม. ขนาด
เน้ือท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
165.00 ตรม.

- - 200,000 - - ถนน คสล. กว้าง 
2.50 ม. ระยะทาง
ยาว 66.00 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 
(ช่วงบ้านนายประสงค์ 
เพียรพันธ์ - นายทองอาจ 
สิงห์ชมพู)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ความยาว 150 
ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 600 ตรม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 410,000 - - ถนนคสล. กว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.2 (ช่วงบ้านนายบวร 
บรรณบดี - นายพชร แสง
กองมี)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 180 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 350,000 วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง
ยาว 180 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มากและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

17 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.2 (ช่วงบ้านนายเดโช 
โหราจันทร์ - นายสว่าง 
พลภักดี)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 126 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 280,000 วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง
ยาว 126 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มากและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

18 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.2 (ช่วงบ้านนายบุญ
รอด สิมลี - นายปลา ศรี
มัย)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 100 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 250,000 วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง
ยาว 100 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มากและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.2 (ช่วงบ้านนางพิมนีย์ 
หอมวุฒิ - นางบังอร เข็ม
ศิริ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 143 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 270,000 วางท่อและขยายไหล่
ทาง ยาว 143 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มากและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

20 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
หมู่ท่ี 3 บ้านสรรทวีจาก
บ้านน.ส.นิภาพร ม่วง
แก้ว-หลังบ้าน นายสินชัย 
ชัยประภา

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 300 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 400,000 - - วางท่อระบายน้ า ยาว
 300 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

21 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ม.3 
บ้านสรรทวี (จากบ้านนาย
สมรม่วงแก้ว - ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 181 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง
ยาว 181 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง (ช่วงสวนยางพารา
นายด ารงค์ พรหมบิน - 
สวนยางนางจุฬาลักษณ์ 
แก้วสะอาด)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตได้
สะดวกมากข้ึน

ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง
ยาว 2,500 ม.

- - 200,000 275,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 2,500
 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ได้มากข้ึน

กองช่าง

23 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (ช่วงสวนยางพารา
นายจันทร์ที ทิมาบุตร - 
สวนยางนางสาว
กรรณิการ์ม่วงแก้ว)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตได้
สะดวกมากข้ึน

ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง
ยาว 1,500 ม.

- - 150,000 130,000 - ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 1,500
 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ได้มากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง 

คสล.หมู่ท่ี 4 บ.นาดี (สาย
หน้า รพ.สต.โนนสว่าง-
บ้านนายค าพร อินอ่อน)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว
จราจรกว้างโดยเฉล่ีย 1.60
 ม. ระยะทาง 255 ม. หนา
 0.15 ม.ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 408 ตร.ม.พร้อมขุด
วาง ท่อระบายน้ า คสล.และ
บ่อพักน้ า

637,500 - - - - ขยายไหล่ทาง คสล.
ผิวจราจรกว้าง 1.60 
ม. ระยะทาง 255 ม.
 หนา 0.15 ม.ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
408 ตร.ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

25 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.หมู่ท่ี 4 บ้านนาดี 
(ช่วงบ้านนางเทียนทอง 
นวลเพ็ญ –บ้านนายเสถียร
 สุขวัน)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.70 
ม. ยาว 50.00 ม. ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 
100.00 ม. ช่วงท่ี 3 ขนาด
กว้าง 1.00 ม. ยาว 50.00
 ม. พร้อมขุดวางท่อระบาย
น้ าและบ่อพักน้ า คสล.

- 271,000 - - - ความยาวรวมของไหล่
ทาง จ านวนท่อ
ระบายน้ าและจ านวน
บ่อพักน้ า

การคมนาคม
สัญจรไป-มา ของ
ราษฎรสะดวก 
ปลอดภัย

กองช่าง

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

71



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 

หมู่ท่ี 4 บ้านนาดี จาก
บ้านนางมณีผกา หลักชัย -
 บ้านนางพวงทอง เดชะ
บุญ ทางเช่ือมบ้านนาดี - 
บ้านโนนงาม

เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวก ขยะมูลฝอย
ไม่อุดตันและน้ าไม่
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน

ระยะทางยาว 270 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 650,000 - - วางท่อระบายน้ า ยาว
 270 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

27 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ม.4 
(ช่วงบ้านนายสิงค์ สุขวัน -
 บ้านแม่หม่อน สม
ประสงค์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาวยาว 190 ม. 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 400,000 - - วางท่อระบายน้ า ยาว
 190 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนน คสล. ม. 4 
บ้านนาดี หลังป๊ัมน้ ามัน 
นายบุญเลิศ สิบหมู่ - บ้าน
โนนงาม

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ระยะทาง 650 
ม. หนา 0.15 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - 800,000 - ถนนคสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 650 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง ม.4 
บ้านนาดี จากบ้านนางไพ
วัลย์ มงคลชู-บ้านนายค า
พร อินทร์อ่อน

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 55 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - 150,000 - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ยาว 55 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

30 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.4 (ช่วงบ้านนาย
ทองแดง ขวาโกสม - บ้าน
นางจันทร์ สังกะสี)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 260 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - 500,000 - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางกว้างยาว
 260 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

31 ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 
(หน้ารพ.สต.โนนสว่าง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

ความกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 52 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ขนาดเน้ือท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 260 ตรม.

- - - 150,000 - ถนนคสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 52 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 ก่อสร้างถนนคสล. ม.4 

(ช่วงบ้านนางแสงจันทร์ 
ละครพล - นายถวิล ตาด
บัว)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

ความกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 52 เมตร หนา 0.15 เมตร
 ขนาดเน้ือท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 208 ตรม.

- - - - 120,000 ถนนคสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 52 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

33 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (บริเวณสวน
ยางพารานายเคน จันทร์
นาง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตได้
สะดวกมากข้ึน

ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง
ยาว 2,000 ม.

- - - 150,000 150,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 2,000
 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
ขนส่งผลผลิต
ได้มากข้ึน

กองช่าง

34 ก่อสร้างขยายไหล่ทางค
สล. ม.5 บ้านดอนปอ 
(บริเวณหน้าศาลา
ประชาคม - สายข้างร.ร.
บ้านดอนปอ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ขยายไหล่ทาง คสล.ผิว
จราจรกว้างโดยเฉล่ีย 0.80
 ม. ระยะทาง 320 ม. หนา
 0.15 ม. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 256 ตร.ม.พร้อมขุด
วาง ท่อระบายน้ า คสล.และ
บ่อพักน้ า

800,000 - - - - ขยายไหล่ทาง คสล.
ผิวจราจรกว้าง 0.80 
ม. ระยะทาง 320 ม.
 หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
256 ตร.ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

74



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
35 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 

บ้านดอนปอ (สายริม
หนองแหล่งน้ าดิบระบบ
ประปา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ความกว้าง 4 ม. ระยะทาง 
200 ม. หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800 ตร.
ม.

- 500,000 - - - ถนนคสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทาง 200 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

36 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง 
คสล.หมู่ท่ี 5 บ้านดอนปอ 
(ช่วงบริเวณข้างโรงเรียน
บ้านดอนปอ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร

ช่วงท่ี 1 ขนาดกว้าง 0.60 
ม. ยาว 20.00 ม. ช่วงท่ี 2 
ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 
200.00 ม. พร้อมขุดวาง
ท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า 
คสล.

- 480,000 - - - ความยาวรวมของไหล่
ทางและจ านวนท่อ
ระบายน้ า

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 5
 บ้านดอนปอ (ช่วงสายริม
แก่งอาฮง บ้านนายอรุณ 
พลภักดี-บ้านนายประมวล
 ศรีวงษ์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 150 ม. หนา
 0.15 ม. เน้ือท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 600 ตรม. และลง
ไหล่ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

- 500,000 500,000 - - ถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 
ม. เน้ือท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 600 ตรม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
38 ก่อสร้างถนนลูกรังสาย

บ้านนายอาจ สิบชมพู – 
ข้างบ่อน้ าดิบระบบประปา
 หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ี
ได้สัญจรสะดวกย่ิงข้ึน
 ลดปัญหาเกิด
อุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๔๐๐ เมตร หนา 0.30 
เมตร

- - 250,000 - - ถนนลูกรังขนาดกว้าง 
๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐
 เมตร

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการ
คมนาคมสัญจร ไป
 – มา

กองช่าง

39 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.5 (ช่วงบ้านนาย
ประสาน สิงบริคัน - สาม
แยกป้ายหมู่บ้าน บ้าน
ดอนปอ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 163 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล.ยาว
 163 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

40 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.5 (ช่วงบ้านนายพรมมา
 เบ้าค า - แยกบ้านชัย
บาดาลบ้านนายล้วน นิล
เกตุ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 149 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 149 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
41 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.5 (ช่วงบ้านนายบุญ
หอม บุตรดา - บ้านนาย
ถนัด พรมบิน)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 221 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 420,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 221 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

42 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.5 (ช่วงบ้านนายสุวรรณ
 แสงวงค์ - บ้านนายอุดม 
ศรีหาเบ้า)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 195 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 230,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 195 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

43 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.5 (ช่วงบ้านนางสมพร 
นิลเกตุ - บ้านนายบุญชู 
สมบัวคู่)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 138 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 210,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 138 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
44 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 

(ช่วงสวนยางนางหนูสัน - 
แหล่งท่องเท่ียวโนนบักดาว)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

กว้าง 4 ม. ยาว 384 หนา 
0.15 พ้ืนท่ีคสล.ไม่น้อยกว่า
 1,536 ตร.ม.

- - - 500,000 500,000 ถนนคสล.กว้าง 4 ม. 
ยาว 384 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวก
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 5
 รอบบริเวณท่ีสาธารณะ 
(แก่งอาฮง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลิตสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 ม. ความยาว 
3,500 เมตร

- - - - 800,000 พ้ืนท่ีรวมของถนนลูกรัง ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
การขนส่งผลผลิต
สะดวกและรวดเร็ว

กองช่าง

46 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน (รูปตัวยู) 
หมู่ท่ี 5 บ้านดอนปอ จาก
ส่ีแยกหน้าโรงเรียนบ้าน
ดอนปอ - แยก รพ.สต
บ้านดอนปอ

เพ่ือระบายน้ าได้
สะดวก ขยะมูลฝอย
ไม่อุดตันและน้ าไม่
ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40
 เมตร ความยาว 270 เมตร

- - - - 730,000 ท่อระบายน้ ากว้าง 
0.50 เมตร ลึก 0.40
 เมตร ความยาว 270
 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองดินด า (สายหนอง
ดินด า – โคกกระแซ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ระยะทางยาว 122.00 ม. 
ความหนา 0.15 ม. ขนาด
เน้ือท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
732.00 ตรม. และลงไหล่
ทางตามสภาพพ้ืนท่ี

- 500,000 - - - ถนน คสล.ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. 
ระยะทางยาว 
122.00 ม. ความ
หนา 0.15 ม.ขนาด
เน้ือท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 732.00 ตรม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน

กองช่าง

48 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทางคสล. 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองดินด า 
(ช่วงบ้านนางสีดา รินท
รักษ์ - บ้านนางแดง สุร
ยุทธ)

เพ่ือขยายไหล่ทางให้
การคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายไม่ให้น้ าท่วม
ขังผิวจราจร

ระยะทางยาว 165 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 350,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 165 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

79



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
49 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง

พร้อมลงท่อระบายน้ า หมู่
ท่ี 7 บ้านบูรพา จากทาง
แยกหน้าบ้านนายค าสิงห์ 
รองทอง-ส่ีแยกบ้านนาย
บุญศรี บุตรพรม

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ขนาดท่อกว้าง 50x50 
ระยะทาง 180 ม.

300,000 - - - - ขยายไหล่ทางยาว 
180 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

50 ก่อสร้างผิวจราจรคสล. ม.
7 บ้านบูรพา (สายหลังวัด
สว่างส าราญธรรมคุณ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัยมากข้ึน

ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 
12 ตารางเมตร ความหนา 
0.15 ม.

15,000 - - - - ผิวคสล.ผิวจราจร 
คสล.ไม่น้อยกว่า 12 
ตารางเมตร ความหนา
 0.15 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน

กองช่าง

51 ก่อสร้าง/ขยายไหล่ทาง
และขุดวางท่อระบายน้ า 
คสล.และบ่อพักน้ า ม. 7 
(จากบ้านนายฤทธ์ิดารมย์
 - หน้าบ้านนายบุญตา ศรี
เสริม)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเน่าเสีย
ได้สะดวก

จากบ้านนายฤทธ์ิดารมย์ - 
หน้าบ้านนายบุญตา ศรีเสริม
 จ านวน 65 ม.

74,000 - - - - ขยายไหล่ทาง ยาว 65
 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

80



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
52 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง

พร้อมลงท่อระบายน้ า 
คสล. และบ่อพัก ม.7 
(จากบ้านนายวิเชียร อรุณ
เดช-บ้านนายทวีศักด์ิ เสน
สาย)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเน่าเสีย
ได้สะดวก

จากบ้านนายวิเชียร อรุณ
เดช-บ้านนายทวีศักด์ิ เสน
สาย ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.80
 ม. ความยาว 150 ม. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
ขยายไหล่ คสล.

- 500,000 - - - ขยายไหล่ทาง ขนาด
กว้าง 0.80 ม. ความ
ยาว 150 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกข้ึน

กองช่าง

53 ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี
 7 บ้านบูรพา (ช่วงบ้าน
นายนพนธ์ สวัสด์ินที-แยก
สวนยางพารานายเคน 
จันทร์นา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังบริเวณผิว
จราจร

ช่วงท่ี 1 กว้าง 0.50 ม. ยาว
 170 ม. ลึก 0.40 ม. ช่วงท่ี
 2 กว้าง 1.00 ม. ยาว 
115 ม. ลึก 0.40 ม. รวม
ระยะทาง 285 ม. พร้อมลง
ท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ า 
คสล.

- 881,000 - - - รางระบายน้ า
ระยะทางรวม 285 ม.
 และจ านวนท่อ
ระบายน้ าและบ่อพัก
น้ า คสล.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

81



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
54 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี

 7 บ้านบูรพา (ช่วงบ้าน
นายบุญเม็ง สุทธิประภา-
บ้านนางศิริเลิศ ศรีพุทธทา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

จากบ้านนายบุญเม็ง สุทธิ
ประภา-บ้านนางศิริเลิศ ศรี
พุทธทา ขนาดกว้าง 4.00 
ม. ระยะทางยาว 87 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ีคอนกรีต
 348 ตรม. พร้อมลงไหล่ทาง

- 200,000 200,000 - - ซ่อมแซมถนน
ระยะทางยาว 87 ม. 
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี
คอนกรีต 348 ตรม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

55 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
หมู่ท่ี 7 บ้านบูรพา (สาย
หน้าบ้านนางศิริเลิศ ศรี
พุทธา-บ้าน นส.บุญฉวี 
หนูแก้ว)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 125 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 345,000 - - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง  
ยาว 125 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก
ปลอดภัยและน้ า
ระบายสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

82



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
56 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.7 (ช่วงส่ีแยกบ้านนาย
ประยูร ตันสภา - ส่ีแยก
บ้านนางจรรยา รองทอง -
 สามแยกบ้านนายเคน โส
บันเทา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 280 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 250,000 270,000 - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 280 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

57 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.7 (ช่วงส่ีแยกบ้านนาย
บุญศรี บุตรพรม - บ้าน
นายพงศักด์ิ บุตรพรม)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 162 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - 300,000 - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 162 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

83



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
58 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.7 (ช่วงส่ีแยกบ้านนาง
ปราศรัย เต้ียค า - ส่ีแยก
บ้านนายค าสิง รองทอง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 109 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - 210,000 - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 109 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

59 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.7 (ช่วงส่ีแยกบ้านนางลี
 ค าแหงพล - สามแยก
บ้านนายสนิท ดวงเลิศ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 135 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 250,000 วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 135 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

84



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
60 ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พ้ืนท่ี

การเกษตร (จากสวน
ยางพาราแม่นวนด า ภู
แมนวาด - สวนยางพารา
นายบุญช่วย ชินค า)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลิตสะดวกและ
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทางยาว 500 เมตร 
เสริมผิวจราจรลูกรังหนา 
0.30 เมตร

- - - - 140,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 4.00 ม. 
ยาว 500 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
การขนส่งผลผลิต
สะดวกและ
รวดเร็วข้ึน

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 
บ้านหนองไฮ (สายหน้า
บ้านนายบุญเส็ง ย่อดี 
บริเวณข้างวัดบรมสมพร)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 122 ม.
 ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 732 
ตร.ม. หนา 0.15

400,000 - - - - ถนน คสล. กว้าง 
6.00 ม. ระยะทาง 
122 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

62 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไฮ 
จากบ้านนายโสภา วงศ์
แสนสุข-บ้านนายทศพล 
สกุลมา

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 300 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต. โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ยาว 300 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

85



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 ก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก หมู่ท่ี ๘ บ้าน
หนองไฮ สายสวน
ยางพารานายปรีชา ภูดอย
 – นายสมพัด ทีหอค า

เพ่ือให้ราษฎรมี
เส้นทางคมนาคม
สัญจรไป-มา ขน
ผลผลิตทาง
การเกษตรสะดวก
มากข้ึน

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
4.00 ม. ระยะทาง 150 ม.
 ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ี ทต. โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - ถนนคสล. กว้าง 4.00
 ม. ระยะทาง 150 ม.

มีถนนสัญจรไป-มา
 ท่ีได้มาตรฐาน 
ลดปัญหาผลผลิต
เสียหายจากการ
ขนส่ง

กองช่าง

64 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 หมู่ท่ี 8 บ้านหนองไฮ 
จากหน้าวัด-หอประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต. โนนสว่างก าหนด

- - - 500,000 - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ยาว 200 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

65 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.8 (ช่วงบ้านนายเดิน 
นาพิมล - บ้านนางบัวไล 
สุภา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 120 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต. โนนสว่างก าหนด

- - - 230,000 - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 120 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
66 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.8 (ช่วงบ้านนายบุญรัก
 พลภักดี - บ้านนายสุริยา
 สมพิทักษ์)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 150 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต. โนนสว่างก าหนด

- - - - 280,000 วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 150 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ า (สาย
บ้านหนองไฮ - บ้านดอน
ปอ ทางโนนน้อย)

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 980 
ม. หนา 0.15 ม.

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง
 4 ม. ระยะทางยาว 
980 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
9 บ้านพรนิยม (โรงเรียน
บ้านโนนสว่าง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 175 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 718 ตร.ม. หนา
 0.15 ม.ลงไหล่ทางตาม
สภาพพ้ืนท่ี

373,300 - - - - ถนนคสล.ผิวจราจร
กว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 175 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
718 ตร.ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

87



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
69 ก่อสร้างขยายไหล่ทาง 

คสล.หมู่ท่ี 9 บ้านพรนิยม 
(สายระบบผลิตน้ าประปา-
โรงสูบน้ าดิบ ล าห้วยกอไผ่
เหลือง)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

กว้างโดยเฉล่ีย 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 417 ม. หนา
 0.15 ม. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 615 ตร.ม.พร้อมขุด
วางท่อระบายน้ า คสล.และ
บ่อพักน้ า

- 912,000 - - - ไหล่ทาง คสล.ผิว
จราจรกว้าง 2.50 ม. 
ระยะทางยาว 417 ม.
 หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
615 ตร.ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

70 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. พร้อมขยายไหล่ทาง
 หมู่ท่ี 9 บ้านพรนิยม 
(สายบ้านนายสันติ ช่าง
ยนต์ – บ้านนายบุญเลิศ
สิบหมู่)

เพ่ือขยายรางระบาย
น้ าให้การคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายไม่ให้น้ า
ท่วมขังผิวจราจร

รางระบายน้ ากว้าง 0.50 ม.
 ระยะทางยาว 150.00 ม. 
ไหล่ทางกว้าง 2.10 ม. ลึก
ภายใน 0.30 ม. พ้ืนท่ีไหล่
ทางไม่น้อยกว่า 390.00 
ตรม.

- 359,000 359,000 - - รางระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ระยะทาง
ยาว 150.00 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 
บ้านพรนิยม บ้านนาย
แสวง ทองเหลือง

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 60 ม. หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
 240 ตร.ม.

- - 300,000 - - ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
 ระยะทางยาว 60 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
72 ซ่อมแซมถนนพร้อมวาง

ท่อระบายน้ า สายบ.พร
นิยม – โป่งเปือย บริเวณ
นานายเตียง มะโนราช

เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ี
ได้สัญจรสะดวกย่ิงข้ึน
 ลดปัญหาเกิด
อุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
 ๒๐๐ เมตร วางท่อระบาย
น้ าขนาด ๑.๐๐ x 1.๐๐ 
เมตร

- - 120,000 - - ซ่อมแซมถนนพร้อม
วางท่อระบายน้ า 
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการ
คมนาคมสัญจร ไป
 – มา

กองช่าง

73 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.9 (ช่วงบ้านแม่ทิพย์ - 
รร.หนองเข็งวิทยาคม)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 276 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต. โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 276 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

74 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
 ม.9 (ช่วงบ้านนายประพิศ
 - บ้านนายเลิศ สิบหมู่)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง

ระยะทางยาว 284 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต. โนนสว่างก าหนด

- - 530,000 - - วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทางคสล. 
ยาว 284 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

75 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 
บ้านพรนิยม หลังร.ร.
หนองเข็งวิทยาคม  - บ้าน
นางวิลัย บุญหล้า

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ถนน คสล. กว้าง 4 ม. 
ระยะทางยาว 100 ม. หนา
 0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 400 ตร.ม.

- - - 200,000 - ถนน คสล. กว้าง 4 ม.
 ระยะทางยาว 100 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

89



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
76 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทางหมู่ท่ี 
9 บ้านพรนิยม จากบ้าน
พรนิยม-ห้วยผ้ึง 
(น้ าประปา)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 800,000 วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง 200 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

77
ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทางหน้า
โรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม-ตลาดสด ทต.
โนนสว่าง ม.9

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาวข้างละ 500 
ม. ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี ทต. โนนสว่าง
ก าหนด

- - - - 1,500,000 วางท่อระบายน้ าและ
ขยายไหล่ทาง ยาว
ข้างละ 500 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

78 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
(ช่วงข้างบ้านนายบุญเช่ือม
 แสงประจักษ์ - แยก
ประปา ม.9)

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขังและสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม.
 ยาว 72 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - - - 200,000 รายระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.40 ม.
 ยาว 72 ม.

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

90



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 ก่อสร้างถนนคสล. (จาก

หน้าวัดบ้านพรนิยม ม.9  -
 วัดบ้านโนนงาม ม.10)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว
 650 เมตร ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 - - ถนนคสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 650 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

80 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง  ม.
10 (จากบ้านนางนวลด า 
ภูแมนวาด - นางจิฬา พัน
ทวงค์)

เพ่ือระบายน้ าไม่ให้
น้ าท่วมขังและสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
 ยาว 650 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 500,000 500,000 - รายระบายน้ ากว้าง 
0.50 ม. ลึก 0.50 ม.
 ยาว 650 ม.

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนนคสล.  (จาก
บ้านโนนงาม  ม.10 -  
ถนนคสล. แยกบ้านบูรพา
 ม.7)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 502 ม. 
ตามรายละเอียดแบบแปลน
ท่ีทต.โนนสว่างก าหนด

- - 600,000 600,000 600,000 ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 502 เมตร

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

91



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ท่ี 

11 บ.โนนดู่ (สายบริเวณ
หลังโรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคมและบริเวณบ้าน
นายหนูสายศรี-บ.นายบุญ
หลายเรืองมนตรี)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. 
ระยะทาง 141.50 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 566 ตร.
ม. หนา 0.15 ม.ลงไหล่ทาง
ตามสภาพพ้ืนท่ี

294,000 - - - - ถนนคสล.กว้าง 4.00
 ม. ระยะทาง 
141.50 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 566 ตร.ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

83 ก่อสร้างเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์คอนกรีต 
สายบ้านโนนสว่าง – แยก
บ้านนาดี

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

สายบ้านโนนสว่าง – แยก
บ้านนาดี ขนาดกว้าง 6.00 
เมตร ความยาว 349.00 
เมตร ความหนา 4.00 
เซนติเมตร

- 870,000 - - - ถนนเสริมผิวจราจร
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต ระยะทาง
ยาว 349.00 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนนคสล. ม.11 
(จากบ้านแม่ดวงดาว 
พันธะศรี - บ้านนาย
ช านาญ แก้วสะอาด)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 43 
เมตร หนา 0.15 ม. ตาม
รายละเอียดแบบแปลนท่ีทต.
โนนสว่างก าหนด

- - 30,000 - - ถนนคสล.กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 43 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก

กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

92



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
85 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า

พร้อมขยายไหล่ทาง ม. 
11 จากบ้านนางถนอม 
จันทร์น้ าค า-ทต.โนนสว่าง

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าเสียได้
สะดวก

ระยะทางยาว 200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบแปลนท่ี
 ทต. โนนสว่างก าหนด

- - - 500,000 - วางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง 
ยาว 200 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ข้ึน

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 
11 บ้านโนนดู่ สายบ้าน
นางบุญหลาย เรืองมนตรี -
 นายปรีชา ศรีจอมทอง

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
500 เมตร หนา 0.15 
พ้ืนท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
2,000 ตร.ม.

- - - 1,500,000 - ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ระยะทาง 500 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนคสล. ม.11 
(จากสามแยกบ้านนาย
ช านาญ แก้วสะอาด - 
สวนยางพารานายทองยาง
 แก้วสะอาด)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 4 ม. ยาว 43 ม. พ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 172 ตร.ม.

- - - - 100,000 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ระยะทางยาว 
43 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

93



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
88 ซ่อมแซมถนนลูกรัง  (จาก

หน้าร.ร.หนองเข็งวิทยา - 
บ้านนางค าพัน บุญฤทธ์ิ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 
เมตร

- - - - 500,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

89 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.11 
(จากบ้านนายปัญญา โอน
นอก - บ้านนายหลี ไชย
ฤทธ์ิ)

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย

กว้าง 5 ม. ยาว 3,000 
เมตร

- - - - 500,000 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
กว้าง 5 ม. ยาว 
3,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
ลงลูกรังสายนานางสาย
ทองจันทวงศ์-ส้ินสุดล า
ห้วยอาฮงบริเวณนานาง
สุขก้ี สอนเชียงค า พร้อม
ลงท่อระบายน้ า

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
รวดเร็ว

ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 
750 ม.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500 ตรม. ตามแบบ
แปลน ทต.โนนสว่าง

600,000 - - - - ถนนดินขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 750 
ม.พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500 ตรม.

ราษฎรมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา
 ได้สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

94



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
91 เสริมผิวถนนลูกรังพร้อม

วางท่อระบายน้ า นานาย
สุก้ี สอนเชียงค า – สวน
ยางพารานายยวง ผิวชัยภูมิ

เพ่ือให้ราษฎรมีถนน
ใช้สัญจรไป- มา และ
ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรได้

ขนาดกว้าง 5.00 ม. ความ
ยาว 350ม. หนา 0.50 ม. 
วางท่อระบายน้ า ขนาด 
1.00x1.00 ม. จ านวน 45
 ท่อน

- 400,000 - - - เสริมผิวถนนลูกรัง
ขนาดกว้าง 5.00 ม. 
ความยาว 350ม.

มีถนนให้ราษฎร
สัญจรไป-มา 
เช่ือมระหว่าง ต.
โนนสว่าง,ต.ไคสี, 
ต.หอค า

กองช่าง

92 ซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อม
วางท่อระบายน้ า ข้ามล า
ห้วยลึก (ตอนบน) ช่วง
สวนยางพารานางลา ดอน
ทอง - นานายอุไร อุสาหะ

เพ่ือให้ราษฎรสัญจร
คมนาคมได้สะดวก
ย่ิงข้ึน

กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐
 เมตร วางท่อระบายน้ า
ขนาด ๑.๐๐ x 1.๐๐ เมตร

- - 200,000 - - ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว
 ๒๕๐ เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ าขนาด
 ๑.๐๐ x 1.๐๐ เมตร

ราษฎรมีเส้นทาง
ในการสัญจรไป-มา
 ได้สะดวกย่ิงข้ึน

กองช่าง

93 ปรับปรุงซ่อมแซมเกรด
เกล่ียถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร

เพ่ือการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลิตการเกษตร
รวดเร็ว

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางการปรับปรุง
ซ่อมแซมเกรดเกล่ีย
ถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสู่พ้ืนท่ี
การเกษตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

95



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
94 ปรับปรุงซ่อมแซมตะแกรง

เหล็กปิดรางระบายน้ า
ภายในต าบลโนนสว่าง

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

ตะแกรงเหล็กภายในต าบล
โนนสว่าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนตะแกรงเหล็ก
ปิดรางระบายน้ าท่ี
ซ่อมแซม

ฝาตะแกรงท่ีช ารุด
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

กองช่าง

รวม 94 โครงการ 6,469,800 8,466,000 16,456,000 10,165,000 10,520,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

96



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างท่อเหล่ียมระบาย

น้ าหมู่ท่ี 2 จากวัดสุทธิ
วนาราม-หมู่บ้านชัย
บาดาล (บริเวณกลางทุ่งนา)

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว
 7.00 เมตร จ านวน 3 
ช่องทาง

- - - 500,000  - ท่อเหล่ียมระบายน้ า 
กว้าง 1.80 เมตร ยาว
 7.00 เมตร จ านวน 
3 ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

2 ก่อสร้างท่อเหล่ียมระบาย
น้ าหมู่ท่ี 2 บ้านชัย
บาดาล-หอค า

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว
 8.00 เมตร จ านวน 2 จุด 
จุดละ 2 ช่องทาง

- - - 500,000  - ท่อเหล่ียมระบายน้ า
ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร ยาว 8.00 เมตร
 จ านวน 2 จุด จุดละ 
2 ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

3 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหมู่ท่ี 2
 ล าห้วยไผ่ (บริเวณกลาง
ทุ่งนา)

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว
 6.00 เมตร จ านวน 2 
ช่องทาง

- - - - 500,000 ท่อเหล่ียมระบายน้ า
ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร ยาว 6.00 เมตร
 จ านวน 2 ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

97



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 ก่อสร้างท่อเหล่ียมข้ามล า

ห้วยใหญ่ (ช่วงวัดป่า
เทพารักษ์ - บ้านนายหนู)

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.50 ม. สูง 2 
เมตร ยาว 6.00 ม. จ านวน
 2 ช่องทาง

- - - - 600,000 ท่อเหล่ียมกว้าง 1.50
 ม. สูง 2 ม. ยาว 
6.00 ม. จ านวน 2 
ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

5 ขุดวางท่อระบายน้ าข้าม
ล าห้วยอาฮงตอนบน หมู่ท่ี
 6 บ้านหนองดินด า

เพ่ือสามารถระบาย
น้ า ลดน้ าท่วมขัง
บริเวณพ้ืนท่ี
การเกษตรของราษฎร

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 
ความยาว 10.00 เมตร

- 185,000 - - - ขุดวางท่อระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ความยาว 
10.00 เมตร

ราษฎรมีเส้นทางมี
เส้นทางใช้สัญจร
ขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร 
ไป-มา ได้

กองช่าง

6 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหมู่ท่ี 6
 ล าห้วยอาฮงตอนบน (นา
นายแย้มเสนา)

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว
 8.00 เมตร จ านวน 2 
ช่องทาง

- - - 200,000  - ท่อเหล่ียมระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร ยาว 8.00 เมตร
 จ านวน 2 ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 ก่อสร้างท านบปิด-เปิดน้ า 

หมู่ 9 กักเก็บน้ าห้วยผ้ึง 
ระหว่างนานายทอง ศรี
เสริม

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร
เพียงพอช่วงฤดูแล้ง

ท านบปิด-เปิดน้ า 500,000  - - - - ท านบปิด-เปิดน้ า ประชาชนสามารถ
กักเก็บน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร

กองช่าง

8 ก่อสร้างท านบปิด-เปิด น้ า
 หมู่ 9 กักเก็บน้ า ห้วยลึก
นานางไพวัลย์ มงคลชู

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร
เพียงพอช่วงฤดูแล้ง

ท านบปิด-เปิดน้ า 500,000  500,000  - - - ท านบปิด-เปิดน้ า ประชาชนสามารถ
กักเก็บน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร

กองช่าง

9 ก่อสร้างท านบ คสล. 
หนองน้ าสาธารณะ (ฝาย
ใหม่) หมู่ท่ี 9 บ้านพรนิยม

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร
เพียงพอช่วงฤดูแล้ง

ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 
27 เมตร ตามรูปแบบ
แปลนท่ี ทต.โนนสว่างก าหนด

- - 224,000 - - ท านบ คสล.ขนาด
กว้าง 25 เมตร ยาว 
27 เมตร

ประชาชนสามารถ
กักเก็บน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

99



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ก่อสร้างท่อเหล่ียมหมู่ท่ี 9

 สายล าห้วยผ้ึงนานายบุญ
ถม ค าพูล

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว
 9.00 เมตร จ านวน 3 
ช่องทาง

- - - 500,000  - ท่อเหล่ียมระบายน้ า 
ขนาดกว้าง 1.80 
เมตร ยาว 9.00 เมตร
 จ านวน 3 ช่องทาง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

11 ปรับปรุงท่อเหล่ียมฝายกอ
ไผ่เหลือง

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตรเพียงพอ

ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 
1.150 ม. ยาว 5 ม. 
จ านวน 2 ช่องทาง

- - - - 500,000 ปรับปรุงท่อเหล่ียม
กว้าง 1.80 ม. สูง 
1.150 ม. ยาว 5 ม.

ประชาชนสามารถ
กักเก็บน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร

กองช่าง

12 ก่อสร้างท านบปิด-เปิด น้ า
 หมู่ 10 ล าห้วยอาฮง 
ตอนกลาง

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตรเพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง

ท านบปิด-เปิดน้ า - - - 500,000  - ท านบปิด-เปิดน้ า ประชาชนสามารถ
กักเก็บน้ าเพียงพอ
ต่อการอุปโภค
บริโภคและท า
การเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 ก่อสร้างท่อเหล่ียม

คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้าม
ล าห้วยอาฮง

- เพ่ือให้ราษฎรใน
พ้ืนท่ีได้ใช้คมนาคม 
สัญจรไป-มา ข้ามล า
ห้วยได้สะดวกย่ิงข้ึน
- เพ่ือใช้ขนผลผลิต
ทางการเกษตรให้แก่
ราษฎร

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว
 9.00 เมตร สูง 2.00 เมตร
 ชนิด 4 ช่อง

- - 700,000 - - ท่อเหล่ียมคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 
9.00 เมตร สูง 2.00 
เมตร ชนิด 4 ช่อง

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

14 ก่อสร้างท่อเหล่ียมคสล.
ข้ามล าห้วยอาฮงตอนบน 
บริเวณนานางสุก้ี สอน
เชียงค า

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

ขนาด 2 ช่องทาง กว้าง 
1.80 ม. ยาว 5.00 ม.

- - - - 500,000 ท่อเหล่ียมขนาด 2 
ช่องทาง กว้าง 1.80 
ม. ยาว 5.00 ม.

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

15 ปรับปรุงท านบปิด - เปิด 
ล าห้วยนาดี บ้านนางค า
พัน บุญฤทธ์ิ

เพ่ือให้มีทางระบาย
น้ าสู่ท่ีต่ าได้สะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง

กว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. - - - - 650,000 ปรับปรุงท านบปิด - 
เปิด กว้าง 5 ม. ยาว 8
 ม.

น้ าไม่ท่วมขัง และ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ขุดลอกก้ันแนวเขตแก่ง

อาฮง บริเวณนานาย
ประเสริฐ โยธารักษ์

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมบริเวณริมแก่ง
อาฮง ป้องกันน้ าท่วม
ท่ีนาปลังราษฎรไม่ให้
น้ าล้นท่วมพ้ืนท่ี
การเกษตร

ขุดลอกขนาดกว้าง 1.50 
เมตร สูง ๑.๐๐ เมตร ความ
ยาว ๔00 เมตร

- 35,000 - - - ขุดลอกก้ันแนวเขต
แก่งอาฮง ขนาดกว้าง 
1.50 เมตร สูง ๑.๐๐ 
เมตร ความยาว ๔00 
เมตร

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วม
พ้ืนท่ีการเกษตรได้

กองช่าง

17 ขุดลอกหนองแห่ หมู่ท่ี 6 
บ้านหนองดินด า เน้ือท่ี 4 
ไร่ ลึก 4 ม.

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร

เน้ือท่ี 4 ไร่ ลึก 4 เมตร - - - - 500,000 ขุดลอกหนองแห่ เน้ือท่ี
 4 ไร่ ลึก 4 เมตร

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

18 ขุดลอกหนองหัวลิง ม.6 
บ้านหนองดินด า

เพ่ือให้ประชาชนได้มี
น้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและน้ าเพ่ือใช้
ในการเกษตร

ขนาดกว้าง 40 ม. ยาว 40 
เมตร ขุดลึก 3.50 ม. 
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 
5,600 เมตร

- - - - 800,000 ขุดลอกหนองหัวลิง
กว้าง 40 ม. ยาว 40
 ม. ขุดลึก 3.50 ม.

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รวม  18  โครงการ 1,000,000 720,000 924,000 2,200,000 4,050,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างประตูปิด-เปิด

น้ าประปา ทต.โนนสว่าง 
หมู่ท่ี 1,3,4,7,9,11

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

ประตูปิด-เปิดน้ าประปา หมู่
ท่ี 1,3,4,7,9,11

- 200,000 - - - จ านวน 6 จุด ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

2 ขยายเขตประปาภายใน
หมู่ท่ี 2,5

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

ครอบครัวท่ียังไม่มีน้ าประปา
ใช้หมู่ท่ี 2,5

- 400,000 - - - จ านวนประชาชนมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ท่ี 7 บ้านบูรพา

เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
บาดาลเพ่ิมมากข้ึน
เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า

ขนาด Ø 6'' ความลึกไม่
น้อยกว่า 40.00 ม.

- 150,000 - - - บ่อบาดาล ขนาด Ø 
6'' ความลึกไม่น้อย
กว่า 40.00 ม.

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

4 โครงการเปล่ียนท่อ/ขยาย
ท่อเมนประปาต าบลโนน
สว่าง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

ระบบประปาเทศบาลต าบล
โนนสว่าง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วงฤดู
แล้ง

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.4 แผนงานการพาณิชย์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างหอถังสูงระบบ

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
 บ้านโนนสว่าง

เพ่ือให้ราษฎรมีน้ า
อุปโภค – บริโภคใน
ครัวเรือนและแก้ไข
ขาดแคลนน้ า

ก่อสร้างหอถังสูงกักเก็บน้ า
ไว้อุปโภค –บริโภค ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 8 ลบ.ม.

- - 200,000 - - หอถังสูงกักเก็บน้ าไว้
อุปโภค –บริโภค 
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 8 ลบ.ม.

ราษฎรมีน้ าใช้
อุปโภค – บริโภค 
ในครัวเรือน

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตประปา
ถึงบริเวณโนนบักดาว

เพ่ืออ านวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภคด้าน
ท่องเท่ียว

บริเวณโนนบักดาว - - 200,000 - - ขยายเขตประปาถึง
บริเวณโนนบักดาว

สามารถสนับสนุน
การท่องเท่ียวอย่าง
เป็นรูปธรรม

กองช่าง

7 ขยายเขตน้ าประปา (จาก
สวนยางพารานายสุริน ศรี
เทพ - สวนยางพารานาย
ค ามีสิงสาย)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

ขยายท่อ PVC Ф 4 ยาว 
3,000 เมตร

- - - 180,000 180,000 ขยายเขตน้ าประปา 
ท่อ PVC Ф 4 ยาว 
3,000 เมตร

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอในการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

รวม 7  โครงการ 500,000 1,250,000 900,000 680,000 680,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

104



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตยางพาราเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและการแปรรูปให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
         ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
         และยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม

อาชีพในเขตต าบลโนน
สว่าง

เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
เขตเทศบาลมีรายได้

ประชาชน ม. 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
รับอบรม

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ
 และมีรายได้

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของผู้
พิการในชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้พิการมี
อาชีพ มีรายได้

ผู้พิการในต าบลโนนสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้พิการท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ผู้พิการได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 
และมีรายได้

ส านักปลัด

3 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

เพ่ือสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าในพ้ืนท่ีต าบล
โนนสว่าง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ต าบลโนนสว่าง 
(อุดหนุนเอกชน)

- - 200,000 200,000 200,000 อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

4 อุดหนุนกลุ่มสตรีต าบล
โนนสว่าง

เพ่ือสนับสนุนกลุ่มสตรี
ในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม

กลุ่มสตรีต าบลโนนสว่าง - - 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนกลุ่มสตรีอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

กลุ่มสตรีมีความ
เข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาชุมชน

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ 100,000 100,000 330,000 330,000 330,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างแนว

เขตก้ันท่ี
สาธารณประโยชน์

เพ่ือก าหนดขอบเขต
ปักหลักเขตท่ีดิน ปักหลัก
เขตท่ีสาธารณประโยชน์

ท่ีสาธารณประโยชน์
เทศบาลต าบลโนนสว่าง

500,000 - - - - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนรู้จักแนวเขต
ท่ีสาธารณะและเป็น
สมบัติท่ีสาธารณะ
หมู่บ้าน

ส านักปลัด

2 โครงการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกัน
ท่ีดินสาธารณประโยชน์

เพ่ือคุ้มครองดูแลท่ี
สาธารณะให้เป็นรูปธรรม

ท่ีสาธารณประโยชน์
เทศบาลต าบลโนนสว่าง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนรู้จักแนวเขต
ท่ีสาธารณะและเป็น
สมบัติท่ีสาธารณะ
หมู่บ้าน

ส านักปลัด

3 โครงการปลูกป่า
สาธารณะประโยชน์

เพ่ือสร้างความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้ชุมชน

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์มากข้ึน

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยะพิษแลกไข่ เพ่ือลดปริมาณขยะมีพิษ หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน

สว่าง
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

โครงการ
ประชาชนสามารถ
จ าแนกขยะมีพิษได้
และน าไปท้ิงอย่างถูกวิธี

ส านักปลัด

2 โครงการพัฒนาด้าน
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม
และลดมลพิษทางอากาศ
 มีความร่มร่ืนและลด
ภาวะโลกร้อน

กิจกรรมลดโลกร้อน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
กิจกรรมปลูกป่า ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีการรักษา
ป่าไม้สภาพแวดล้อมท่ีดี
 มีความร่มร่ืนน่าอยู่ข้ึน

ส านักปลัด

3 โครงการประกวด
สร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์
จากวัสดุเหลือใช้

เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้กับ
เยาวชน/ประชาชนได้
ทราบถึงแนวทางในการ
ลดปริมาณขยะและการ
น าขยะหรือของเหลือไป
ดัดแปลงให้เกิดประโยชน์

นักเรียนช้ันประถมศึกษา
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา/
อาชีวศึกษา/อุดมศึกษา
และประชาชนท่ัวไป

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในการลด
ปริมาณขยะ และการ
น าขยะหรือของเหลือใช้
ไปพัฒนาดัดแปลงให้
ทันสมัยและเกิด
ประโยชน์

ส านักปลัด

รวม 3 โครงการ 70,000 90,000 90,000 90,000 90,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    3.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนกลุ่มประมง

ต าบลโนนสว่างตาม
โครงการเฝ้าระวังและ
อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า

เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ า กลุ่มประมง
(อุดหนุนเอกชน)

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

สัตว์น้ ามีความอุดม
สมบูรณ์

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ 30,000 30,000 50,000 50,000 50,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพ่ืออบรมประชาชน 
เยาวชน กลุ่มเส่ียงต่อการ
ใช้ยาเสพติด รวมถึงข้ึน
ทะเบียนผู้ติดยาเสพติด
พร้อมบ าบัดและฟ้ืนฟู

ประชาชน เยาวชน
 กลุ่มเส่ียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ช่วยลดจ านวนผู้ใช้ยา
เสพติดและผู้ค้ายาเสพ
ติดและเฝ้าระวังให้
ประชาชนห่างไกลยา
เสพติด

ส านักปลัด

2 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

เพ่ือฝึกอบรมและเพ่ิม
ทักษะให้กับ อปพร. ให้มี
ความช านาญสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้

อปพร. หมู่ท่ี 1 - 
11 ต าบลโนนสว่าง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

อปพร.มีความรู้ในการ
ป้องกันภัยและ 
ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัย

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

เพ่ือฝึกซ้อมแผนป้องกัน
แผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง/
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สามารถป้องกันและ
บรรเทาเหตุ ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้อย่างทัน
เหตุการณ์

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

109



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ

เพ่ือต้ังจุดตรวจและจัด
ป้ายรณรงค์และป้องกัน
อุบัติเหตุในเทศกาลต่างๆ
 ในเขตเทศบาลต าบล

หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนท่ัวไปท่ีใช้รถ
ใช้ถนนไม่ได้รับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ส านักปลัด

5 โครงการประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเน่ืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน
(อปพร.)

เพ่ือจัดประชุมทาง
วิชาการและพิธีชุมนุม
สวนสนามเน่ืองในวัน
สถาปนาอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อป
พร.)

อปพร. ต าบลโนน
สว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอปพร.ท่ี
เข้าร่วมโครงการ

อปพร.มีทักษะ ความรู้
ความสามารถเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 โครงการพัฒนาศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน

เพ่ือปรับปรุงศูนย์อปพร.
 ติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ซ่ึง
จะช่วยลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน

ศูนย์ อปพร. 
เทศบาลต าบล
โนนสว่าง

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

มีศูนย์ปฏิบัติงาน
ป้องกันฯท่ีมี
ประสิทธิภาพและ มี
ป้ายประชาสัมพันธ์
งานป้องกันต่างๆ

ส านักปลัด

7 โครงการทัศนศึกษาดู
งานศูนย์ อปพร. 
ต้นแบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการฏิบัติ
งานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิกอาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพลเรือน

เจ้าหน้าท่ีและ
สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันฝ่ายพล
เรือน

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เจ้าหน้าท่ีและสมาชิก
อาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือนมี
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

111



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
       4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานดับเพลิง

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่
พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง 
จ านวน 3 คน

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

9 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
(ศอ.ปส.จ. หรือ 
ศอ.ปส.อ.)

เพ่ืออุดหนุนหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

(ศอ.ปส.จ. หรือ 
ศอ.ปส.อ.)
(อุดหนุนเอกชน)

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด

10 อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด ตาม
โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

เพ่ืออุดหนุนหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ศูนย์ปฏิบัติการยา
เสพติดจังหวัดบึง
กาฬ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด

รวม 10 โครงการ 490,000 730,000 730,000 730,000 730,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

112



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการอบรมให้
ความรู้กับบุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนบุคลากรท่ี
เข้าร่วมประชุม

บุคลากรมีความรู้และ
น ามาพัฒนาตนและ
พัฒนางาน

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานวันเด็ก เพ่ือจัดกิจกรรมให้เด็กใน
เขตต าบลโนนสว่าง ได้
แสดงออกและมี
พัฒนาการท่ีดี

จ านวน 3 โรงเรียน 80,000 80,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการ

เด็กในเขตต าบลมี
โอกาสแสดงออกและ
มีพัฒนาการท่ีดี

กองการศึกษา

3 โครงการจัดซ้ือหนังสือ
ของศูนย์หนังสือรักการ
อ่าน

เพ่ือจัดซ้ือหนังสือให้
ประชาชนได้ศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติม

จัดหาหนังสือให้
ศูนย์หนังสือรัก
การอ่าน

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดซ้ือหนังสือ
ให้ศูนย์หนังสือรัก
การอ่าน อย่าง
น้อยจ านวน 1 คร้ัง

ท าให้ประชาชนหรือผู้
ท่ีสนใจศึกษาเก่ียวกับ
หนังสือต่างๆ มีท่ี
เรียนรู้เพ่ิมเติม

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

113



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ

เพ่ือเป็นการเสริมทักษะ 
และพัฒนาการให้กับเด็ก

เด็กนักเรียนศพด.
เล็กบ้านนาดี  
และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีสุมังคลาราม

- 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ อย่างน้อย
 1 คร้ัง

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

กองการศึกษา

5 โครงการจัดหาสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กปฐมวัย
มีการพัฒนาการสมบูรณ์
ตามวัย ครบท้ัง 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา

ศพด.บ้านนาดี 
สังกัด เทศบาล
ต าบลโนนสว่าง อ.
เมืองบึงกาฬ จ.บึง
กาฬ

- - 70,000 - - มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

เด็กได้รับการ
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
(ผ่านการเล่นสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา)

กองการศึกษา

6 โครงการวัคซีนป้องกัน
เด็กจมน้ า

เพ่ือป้องกันไม่ให้เด็ก
จมน้ า

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2
 แห่ง

- 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

เด็กมีความรู้เก่ียวกับ
ความปลอดภัยทางน้ า

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

114



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

7 สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ให้แก่ ร.ร.บ้าน
ดอนปอ, ร.ร.บ้านโนน
สว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดศรีสุมังคลาราม

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
อาหารเสริม (นม) 
เพียงพอ

เด็กนักเรียนร.ร.
บ้านดอนปอ, ร.ร.
บ้านโนนสว่าง, 
ศพด.บ้านนาดี  
และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีสุมังคลาราม

1,425,652 1,425,652 1,425,652 1,425,652 1,425,652 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ีได้รับ
อาหารเสริม (นม)

นักเรียนมีอาหารเสริม 
(นม) เพียงพอต่อความ
ต้องการ

กองการศึกษา

8 สนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่ ร.ร.บ้าน
ดอนปอ, ร.ร.บ้านโนน
สว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดศรีสุมังคลาราม

เพ่ือให้เด็กนักเรียนมี
อาหารกลางวันเพียงพอ

เด็กนักเรียนร.ร.
บ้านดอนปอ, ร.ร.
บ้านโนนสว่าง, 
ศพด.บ้านนาดี  
และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีสุมังคลาราม

2,288,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000 2,975,000 จ านวนเด็กท่ีได้รับ
การสนับสนุน
อาหารกลางวัน

โรงเรียนมีอาหาร
กลางวันเพียงพอ
ต่อตวามต้องการของ
เด็ก

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

115



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

9 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้กับเด็ก
ปฐมวัยและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนให้กับ
เด็กปฐมวัย

เด็กในศพด.สังกัด
เทศบาลต าบล
โนนสว่าง ช่วงอายุ 
(3-5 ปี)

- 169,500 169,500 169,500 169,500 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย จ านวน
 1 คร้ัง

เด็กได้รับการส่งเสริม
การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

กองการศึกษา

10 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนค่าจัดการ
เรียนการสอนและจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กปฐมวัย

เด็กในศพด.สังกัด
เทศบาลต าบล
โนนสว่าง ช่วงอายุ 
(3-5 ปี)

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย จ านวน
 1 คร้ัง

เด็กได้รับการส่งเสริม
การจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน

กองการศึกษา

11 โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน "เศรษฐกิจ
พอเพียง"

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
รู้จักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

116



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

12 โครงการค่ายส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม

เพ่ือจัดค่ายคุณธรรมใน
โรงเรียน

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนได้รับความรู้
และมีคุณธรรม 
จริยธรรม

กองการศึกษา

13 โครงการโรงเรียน
ปลอดขยะ

เพ่ือสร้างจิตส านึกในการ
จัดการขยะให้นักเรียน

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- - 40,000 40,000 40,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนมีจิตส านึกใน
การบริหารจัดการขยะ

กองการศึกษา

14 โครงการจัดกิจกรรม
ด้านคุณธรรม

เพ่ือให้นักเรียนมีศีลธรรม
รู้จักเข้าวัดท าบุญ

ร.ร.บ้านดอนปอ
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนได้รับความรู้
และมีคุณธรรม

กองการศึกษา

15 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย

เพ่ือสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ดีข้ึน

ร.ร.บ้านดอนปอ
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- - 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

117



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

16 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
"ด้วยรักและห่วงใย"

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

รร.บ้านดอนปอ
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- - 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

17 โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพ่ือการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ระบบ ICT

ร.ร.บ้านโนนสว่าง
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

เด็กมีความรู้ความใจ
ในการใช้ ICT มากข้ึน

กองการศึกษา

18 โครงการ "เศรษฐกิจ
พอเพียง"

เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้
รู้จักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

ร.ร.บ้านโนนสว่าง
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- - 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

19 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียน

เพ่ือสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ดีข้ึน

ร.ร.บ้านโนนสว่าง
(อุดหนุนส่วน
ราชการ)

- - 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อยจ านวน 
1 คร้ัง

เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

20 โครงการต่อเติมหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์วัด
ศรีสุมังคลาราม

เพ่ือให้ศูนย์เด็กเล็กมี
สถานท่ี ท่ีมีมาตรฐานใช้
เรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก

ต่อเติมหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์
วัดศรีสุมังคลาราม

- 100,000 100,000 - - ต่อเติมหลังคา
สนามเด็กเล่นศูนย์
วัดศรีสุมังคลาราม

ศูนย์เด็กเล็กมีสถานท่ี 
ท่ีมีมาตรฐานใช้เรียนรู้
ส าหรับเด็กเล็ก

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุง
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดีให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

ปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

- 250,000 - - - ปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาดีได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพท่ีดี
ข้ึน

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างโรง
อาหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีโรงอาหารท่ีได้
มาตรฐาน

ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

- - 150,000 - - โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาดี 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
โรงอาหารท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีห้องน้ าท่ีได้
มาตรฐานถูกสุขลักษณะ

ก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

- - 150,000 - - ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าท่ีได้มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

รวม 23 โครงการ 3,793,652 5,505,152 5,825,152 5,355,152 5,355,152

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก

เพ่ือก าจัดยุงลายภายใน
หมู่บ้านไม่ก่อให้เกิด
ไข้เลือดออก

รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์
และการป้องกัน
การเกิดโรค
ไข้เลือดออก หมู่ท่ี
 1 - 11

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

ประชาชนปลอดภัยไม่
เป็นไข้เลือดออก มี
สุขภาพแข็งแรง

ส านักปลัด

2 โครงการพ่นหมอกควัน
ก าจัดยุงลาย

เพ่ือก าจัดยุงลายไม่ให้ไป
แพร่เช้ือหรือท าการ
ขยายพันธ์ต่อไปได้อีก

พ้ืนท่ีในเขต
รับผิดชอบของ
เทศบาลต าบล
โนนสว่าง หมู่ท่ี 
1-11

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ยุงลายในพ้ืนท่ีถูกก าจัด
 หยุดการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก
ในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด

3 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุก
เพ่ือรองรับท้องถ่ิน
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในคนและสัตว์เล้ียง

พ้ืนท่ีต าบลโนน
สว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

120



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

4 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์

เพ่ือเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและเสริมสร้าง
ทัศนคติท่ีดีในการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เยาวชน 
ประชาชนท่ัวไป

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เยาวชนประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจและ
เป็นการเสริมสร้าง
ทัศนคติท่ีดีต่อการ
ป้องกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์

ส านักปลัด

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี

เพ่ือขับเคล่ือนมาตรการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี

พ้ืนท่ีต าบลโนน
สว่าง

50,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

121



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

6 โครงการส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค
 คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

เพ่ือส ารวจข้อมูลสุนัข 
แมว ในพ้ืนท่ีต าบลโนน
สว่างพร้อมข้ึนทะเบียน

พ้ืนท่ีต าบลโนน
สว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสุนัขและ
แมวท่ีส ารวจพบ

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

ส านักปลัด

7 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทต.โนนสว่าง 
(ตามแผนระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ)

เพ่ือสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทต.
โนนสว่าง (ตามแผน
ระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ)

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.โนน
สว่าง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

122



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์
ฉุกเฉินก่อนน าส่ง
โรงพยาบาล (หน่วยกู้
ชีพ)

เพ่ือช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าท่ี

ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
เขตเทศบาลต าบล
โนนสว่าง

200,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนผู้ป่วย
ฉุกเฉินท่ีได้รับการ
บริการ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

9 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 -
 11

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนได้ท า
กิจกรรมตามแนวทาง
พระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข

ส านักปลัด

รวม 9 โครงการ 960,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,120,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

123



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้สูงอายุ

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุในต าบล
โนนสว่าง

7,170,000 7,170,000 7,170,000 7,170,000 7,170,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
รับเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการตามสิทธ์ิพึงได้

ส านักปลัด

2 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้พิการ

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้พิการ

ผู้พิการในต าบล
โนนสว่าง

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 จ านวนผู้พิการท่ีรับ
เบ้ียยังชีพ

ผู้พิการได้รับสวัสดิการ
ตามสิทธ์ิพึงได้

ส านักปลัด

3 สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส์

เพ่ือเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลโนนสว่าง

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้ป่วยเอดส์
ท่ีรับเบ้ียยังชีพ

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการตามสิทธ์ิพึงได้

ส านักปลัด

4 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ี

เพ่ือช่วยเหลือ/บรรเทาผู้
ประสบความเดือดร้อน
ตามอ านาจหน้าท่ี

ประชาชนต าบล
โนนสว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้ประสบ
ความเดือนร้อน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือนร้อน

ส านักปลัด

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

124



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
   4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ

เพ่ือร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
ระดับอ าเภอ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อปท.ระดับอ าเภอ

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ด าเนินการอุดหนุน
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือนร้อน

ส านักปลัด

6 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
ด้านบรรเทาทุกข์ของ
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึง
กาฬ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับการ
บรรเทาทุกข์จาก
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ

ส านักปลัด

รวม 6 โครงการ 9,175,000 9,175,000 9,175,000 9,175,000 9,175,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

125



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการสร้างสมานฉันท์ เพ่ือสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของประชาชน

เยาวชน ประชาชน
 หมู่ท่ี 10 
(อุดหนุนเอกชน)

40,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอุดหนุนปีละ
 1 คร้ัง

สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของ
ประชาชน

ส านักปลัด

2 โครงการป่ันจักรยาน
เพ่ือสุขภาพต าบลโนน
สว่าง

เพ่ือให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกายและลด
ปริมาณมลพิษ

เยาวชน 
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้ออกก าลัง
กายท าให้สุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

3 โครงการว่ิงเพ่ือสุขภาพ
ต าบลโนนสว่าง

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกายและมี
สุขภาพจิตท่ีดี

เยาวชน 
ประชาชนทุกกลุ่ม
วัย

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้ออกก าลัง
กายท าให้สุขภาพ
แข็งแรง

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลโนนสว่าง

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมร่วมกัน

ส านักปลัด

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

126



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 อุดหนุนสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโนนสว่าง

พ่ือส่งเสริมสภาองค์กร
เยาวชนพัฒนาท้องถ่ิน

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโนน
สว่าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข้าร่วม

เยาวชนมีบทบาทใน
การพัฒนาท้องถ่ินมาก
ข้ึน

ส านักปลัด

รวม 5 โครงการ 170,000 260,000 280,000 280,000 280,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

127



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

1 โครงการประเพณีเทียน
เข้าพรรษา

เพ่ืออนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามให้คง
อยู่

ถวายจตุปัจจัยและ
เทียนเข้าพรรษา
ให้วัดภายใน 
ต าบลโนนสว่าง

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

2 โครงการประกวด
แข่งขันขับร้องสรภัญญะ

เพ่ืออนุรักษ์ขนบ  
ธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่

หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอายุ

เพ่ือให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีและ
ผู้สูงอายุได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน

รดน้าด าหัว
ผู้สูงอายุ หมู่ท่ี 1 -
 11 ต าบลโนน
สว่าง ปีละ 1 คร้ัง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และผู้สูงอายุ
ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษา

4 โครงการประเพณีลอย
กระทง

เพ่ือให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี

หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

128



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

5 โครงการประเพณีบุญ
บ้ังไฟ

เพ่ือให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาและได้ท า
กิจกรรมร่วมกัน

หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในอนุรักษ์ประเพณี 
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

6 โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรม
ราชินี

เพ่ือจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

ข้าราชการ 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า
ประชาชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ภาครัฐ/เอกชน/
ราษฎรได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรแสดงความ
จงรักภักดี

กองการศึกษา

7 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต าบลโนนสว่าง
ต่อต้านยาเสพติด

เพ่ือให้เยาวชน/
ประชาชนมีกิจกรรม
ร่วมกัน

หมู่ท่ี 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชน/เยาวชนมี
ความรู้รักสามัคคี มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

8 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม

เพ่ือฝึกอบรมและส่งเสริม
ให้ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม

ประชาชน, ผู้
บริหาร,พนักงาน
เทศบาล,สมาชิก
สภาฯ,นักเรียน
และเยาวชน

40,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได้

กองการศึกษา

9 โครงการงานราชพิธี
และโครงการตามพระ
ราชกรณียกิจ

เพ่ือด าเนินงานรัฐพิธี
และตามพระราชกรณีย
กิจหรือตามมติครม. 
หนังสือส่ังการต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับงานพิธีการ
โครงการพระราชด าริ

โครงการงานราช
พิธีและโครงการ
ตามพระราช
กรณียกิจ

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้ร่วม
โครงการ

ด าเนินงานรัฐพิธีและ
ตามพระราชกรณียกิจ
หรือตามมติ
คณะรัฐมนตรี

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561
(บาท)

2562
(บาท)

2563
(บาท)

2564
(บาท)

2565
(บาท)

(KPI)

10 ก่อสร้างลานกีฬาคสล.
หน้า รพ.สต.โนนสว่าง 
ม.4

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนได้มีพ้ืนท่ีท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ร่วมกัน

กว้าง 20 ม. ยาว
 45 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 900 
ตร.ม.

- - - - 500,000 ลานกีฬาคสล.กว้าง
 20 ม. ยาว 45 ม.

ประชาชน เยาวชนมี
พ้ืนท่ีท ากิจกรรมออก
ก าลังกายร่วมกัน

กองช่าง

11 ก่อสร้างลานกีฬาคสล. 
บริเวณท่ีสาธารณะ ม.
10

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน 
เยาวชนได้มีพ้ืนท่ีท า
กิจกรรมออกก าลังกาย
ร่วมกัน

กว้าง 15 ม. ยาว
 40 ม. พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 600 
ตร.ม.

- - - - 310,000 ลานกีฬาคสล.กว้าง
 15 ม. ยาว 40 ม.

ประชาชน เยาวชนมี
พ้ืนท่ีท ากิจกรรมออก
ก าลังกายร่วมกัน

กองช่าง

รวม 11 โครงการ 1,060,000 1,070,000 1,070,000 1,070,000 1,880,000

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    5.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการพัฒนาศูนย์

ข้อมูลข่าวสารเทศบาล
เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารให้ทันสมัยและ
เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล

ปรับปรุงระบบแสดง
ความคิดเห็นและรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์/เป็น
ศูนย์บริการข้อมูล
ข่าวสาร/ขอรับข้อมูล
ข่าวสารต่างๆเพ่ือบริการ
ประชาชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการอย่างน้อย
จ านวน 1 คร้ัง

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารท่ี
ทันสมัย

ส านักปลัด

รวม  1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ถึงบริเวณโนนน้อย
เพ่ืออ านวยความสะดวก
สาธารณูปโภคด้าน
ท่องเท่ียว

บริเวณโนนน้อย
(อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค)

- - 200,000 - - ขยายเขตประปาถึง
บริเวณโนนน้อย

สามารถสนับสนุน
การท่องเท่ียวอย่าง
เป็นรูปธรรม

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หนองบัว หนองบ่อ

เพ่ือพัฒนาภูมิทัศน์ รอบ
บริเวณหนองบัว หนองบ่อ

พ้ืนท่ีบริเวณหนองบัว 
หนองบ่อ

- - - 300,000 - ด าเนินการอย่างน้อย
จ านวน 1 คร้ัง

มีการพัฒนาภูมิทัศน์ 
รอบบริเวณหนองบัว
 หนองบ่อ

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ 0 0 200,000 300,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการ

จัดต้ังหมู่บ้านอนุรักษ์
ควายไทย

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและอนุรักษ์
ควายไทย

ควายไทยในพ้ืนท่ีจังหวัด
บึงกาฬ

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดแหล่งท่องเท่ียว
และอนุรักษ์ควายไทย

ส านักปลัด

2 โครงการประกวดค า
ขวัญประจ าต าบล

เพ่ือให้ต าบลโนนสว่างมี
ค าขวัญประจ าต าบล
และมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง

เยาวชน ประชาชนท่ัวไป - 20,000 - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ต าบลโนนสว่างมีค า
ขวัญประจ าต าบล
และมีเอกลักษณ์เป็น
ของตนเอง

ส านักปลัด

3 โครงการจัดท ารวบรวม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนได้สืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในชุมชนและเป็นศูนย์
รวมภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านให้สืบไป

ประชาชนต าบลโนนสว่าง - - 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

ประชาชนได้สืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ชุมชนและเป็นศูนย์
รวมภูมิปัญญาของ
ชาวบ้านให้สืบไป

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

134



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการประกวด

ภาพถ่ายส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชน

เพ่ือสร้างช่องทางให้
ประชาชนท่ัวไปได้มี
โอกาสร่วมในการพัฒนา
หมู่บ้าน และสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของชุมชน

ประชาชนท่ัวไป - 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนได้มีโอกาส
ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน 
และสร้างภาพลักษณ์
ท่ีดีเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวของชุมชน

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์
ชุมชน

เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ชุมชนและเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว

หมู่ท่ี 1-11 ต าบลโนน
สว่าง

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

6 โครงการเปิดตัวแหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลโนนสว่าง

เพ่ือเปิดตัวและ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลโนนสว่าง

แหล่งท่องเท่ียวต าบล
โนนสว่าง

- - 100,000 100,000 - จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

แหล่งท่องเท่ียวต าบล
โนนสว่างเป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

135



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการประกวด

หมู่บ้านน่าอยู่
เพ่ือให้ประชาชนมีความ
ตระหนักและร่วมมือกัน
รักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชน
ตนเอง

หมู่ท่ี 1-11 ต าบลโนน
สว่าง

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนหมู่บ้านท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาความสะอาดใน
บ้านเรือนและชุมชน
ตนเอง

ส านักปลัด

8 โครงการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว

เพ่ือให้การ
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี
และดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
เดินเข้ามาท่องเท่ียวใน
พ้ืนท่ี

นักท่องเท่ียว - 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

ดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี

ส านักปลัด

9 โครงการประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียวต าบลโนน
สว่าง

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวต าบลโนนสว่าง

แหล่งท่องเท่ียวต าบล
โนนสว่าง

- - 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

แหล่งท่องเท่ียวต าบล
โนนสว่างเป็นท่ีรู้จัก
มากข้ึน

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

136



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการฝึกอบรม

ผู้ประกอบการส่งเสริม
มาตรฐานการท่องเท่ียว
ชุมชน

เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและเป็นการ
พัฒนาของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการต าบลโนน
สว่าง

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
ได้รับบริการเป็น
มาตรฐานเดียวกัน

ส านักปลัด

11 โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชนจัดการท่องเท่ียว

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการท่องเท่ียว

ประชาชนในพ้ืนท่ีตาบล
โนนสว่าง

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

เกิดการท่องเท่ียว
ชุมชนสร้างงานสร้าง
รายได้

ส านักปลัด

12 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หินสามเส้า

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
มีความสวยงามและ
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

บริเวณหินสามเส้า - 100,000 100,000 100,000 - ด าเนินการอย่างน้อย 
1 คร้ัง

ภูมิทัศน์มีความ
สวยงามส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว

กองช่าง

13 โครงการขยายไหล่ทาง
เส้นทางจักรยาน จาก
หนองบ่อ – โนนบักดาว

เพ่ือให้ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ในการป่ันจักรยานใน
การออกก าลังกาย

จากหนองบ่อ – โนนบัก
ดาว ขนาดกว้าง 1.00  
เมตร ยาว 3,000 เมตร

- - 500,000 - - เส้นทางจักรยานจาก
หนองบ่อ – โนนบักดาว

ประชาชนมีพ้ืนท่ีใน
การป่ันจักรยานออก
กาลังกายอย่าง
ปลอดภัยมากข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

137



แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์สองข้างทางถนน
บริเวณหินสามเส้า ม.1 –
 หนองหัวช้าง ม.8

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
สองข้างทางให้สวยงาม
สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ภูมิทัศน์สองข้างทางถนน
บริเวณหินสามเส้า ม.1 –
 หนองหัวช้าง ม.8 
ระยะทางยาว 3,000 ม.

- - - 100,000 100,000 มีการด าเนินการอย่าง
น้อย 1 คร้ัง

ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจและสถานท่ี
ออกก าลังกายมากข้ึน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างห้องน้ า
บริการนักท่องเท่ียว

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวมี
ห้องน้ าห้องส้วมท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะในการท า
กิจส่วนตัว

บริเวณโนนน้อย ขนาด
กว้าง 2.5 เมตร ยาว 
6.00 เมตร

- - 100,000 - - ห้องน้ าขนาดกว้าง 
2.5 เมตร ยาว 6.00 
เมตร จ านวน 10 ห้อง

นักท่องเท่ียวมี
ห้องน้ าห้องส้วมท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ
ในการท ากิจส่วนตัว

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างกังหันลม เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวโนนบัก
ดาวและเป็นจุดถ่ายภาพ
ท่ีสวยงาม

ก่อสร้างกังหันลม - - 100,000 - - ก่อสร้างกังหันลม 
จ านวน 1 แห่ง

เป็นสัญลักษณ์ของ
แหล่งท่องเท่ียวโนน
บักดาวและเป็นจุด
ถ่ายภาพท่ีสวยงาม

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการก่อสร้างหอชมวิว เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้มี

จุดชมวิวและจุด
ถ่ายภาพท่ีสวยงาม

หอชมวิว จ านวน 1 แห่ง - - - 100,000 100,000 หอชมวิว จ านวน 1 
แห่ง

นักท่องเท่ียวมีจุดชม
วิวและจุดถ่ายภาพ
สวยๆ

กองช่าง

18 ก่อสร้างสะพานไม้โนน
น้อย

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
และสร้างภาพลักษณ์
ของการท่องเท่ียวของ
ชุมชนให้ดูสวยงาม
เหมาะสมกับแหล่ง
ท่องเท่ียว

ก่อสร้างสะพานไม้บริเวณ
โนนน้อย

- - - - 300,000 สะพานไม้ จ านวน 1 
แห่ง

นักท่องเท่ียวมีจุดชม
วิวและจุดถ่ายภาพ
สวยๆ

กองช่าง

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านดอนปอ 
ตามโครงการแข่งว่าว
เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

เพ่ือเป็นประชาสัมพันธ์
พ้ืนท่ีและพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียวอันจะ
ก่อให้เกิดการสร้างรายได้
เสริมให้กับคนในชุมชน

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
บ้านดอนปอ

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อุดหนุนอย่างน้อย
จ านวน 1 คร้ัง

ประชาชนท้ังในระดับ
อ าเภอ จังหวัดได้รู้จัก
ว่าต าบลโนนสว่างมี
ทรัพยากรพ้ืนท่ีท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

รวม  19  โครงการ 30,000 470,000 1,400,000 900,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเทศบาลเคล่ือนท่ี เพ่ือทราบปัญหาและ

ความต้องการของ
ประชาชนและบริการ
จัดเก็บภาษี

หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน
สว่าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการอย่างน้อย 
1 คร้ัง

ทต.ได้รับทราบ
ปัญหารับรู้ความ
ต้องการของ
ประชาชนและหา
แนวทางแก้ไข

ส านักปลัด

2 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ือปฏิบัติงานจัดท าแผน
ให้มีเป้าหมาย แบบแผน
ชัดเจน

หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน
สว่าง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ทต.ได้รับทราบรับฟัง
ปัญหาของประชาชน
และน าไปจัดท า
แผนพัฒนา

ส านักปลัด

3 โครงการเลือกต้ังสมาชิก
สภาทต./
นายกเทศมนตรีต าบล
โนนสว่าง

เพ่ือคัดเลือกสมาชิก
สภาทต./นายก ทต.เข้า
มามีส่วนร่วมในการ
บริหารภายในเขต ทต.

หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน
สว่าง

- - 600,000 600,000 600,000 จ านวนผู้มาเลือกต้ัง การด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลโนน
สว่างเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการฝึกอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากร

เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้
และประสบการณ์ใหม่ๆ 
มาใช้ในการปฏิบัติกับ
ชุมชน

ผู้น าหมู่บ้าน/ประชาชน/
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานเทศบาล/
พนักงานจ้าง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

มีเทคนิคแนวคิด
ใหม่ๆน ามาปรับใช้
กับการท างานใน
พ้ืนท่ีให้ดีข้ึน

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานด้านการ
บริการด้วยใจอย่างมีสุข

เพ่ือจัดฝึกอบรมให้แก่
พนักงานเทศบาล/ลูกจ้าง

พนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

พนักงานเทศบาลมี
ประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน

ส านักปลัด

6 โครงการก่อสร้างป้าย
ประชาสัมพันธ์

เพ่ือท าป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานในกิจการของ
 ทต.และบอกสถานท่ี
ส าคัญ

ก่อสร้างป้ายติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ จ านวน 3
 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 ป้ายประชาสัมพันธ์ 
จานวน 3 จุด

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ส านักปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.1  แผนงานบริหารท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการเคาะประตูบ้าน

เชิญเสียภาษี
เพ่ือเร่งรัดให้ประชาชนมี
การเสียภาษีและเพ่ิม
รายได้จัดเก็บเงินภาษี
ให้แก่ ทต.

ประชาชน หมู่ท่ี 1 -11 
ต าบลโนนสว่าง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้มาเสียภาษี เทศบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ทุก
ประเภท

กองคลัง

8 โครงการจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือเทศบาลต าบลโนน
สว่าง มีแผนท่ีแม่บท ท่ีมี
รายละเอียดตามข้อมูล
จากส านักงานท่ีดิน

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง 
66.80 ตารางกิโลเมตร

300,000 300,000 300,000 - - จ านวนผู้มาเสียภาษี เทศบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ทุก
ประเภท

กองคลัง

9 โครงการปรับปรุงแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือเทศบาลต าบลโนน
สว่าง มีแผนท่ีแม่บท ท่ีมี
รายละเอียดตามข้อมูล
จากส านักงานท่ีดิน

พ้ืนท่ีต าบลโนนสว่าง 
66.80 ตารางกิโลเมตร

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้มาเสียภาษี เทศบาลสามารถ
จัดเก็บภาษีได้ทุก
ประเภท

กองคลัง

รวม 9  โครงการ 700,000 700,000 1,500,000 1,200,000 1,200,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการต่อเติมห้องพัสดุ

เดิม
เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยม่ันคง 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ราชการและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย

ขนาดกว้างรวม 11.50 
เมตร  ความยาว 15.50
 ม. มีพ้ืนท่ีรวม  178.25
ตรม.

- 300,000 - - - ต่อเติมห้องพัสดุขนาด
กว้างรวม 11.50 ม. 
 ความยาว 15.50 ม.
 มีพ้ืนท่ีรวม  178.25
 ตรม.

มีความม่ันคง 
ปลอดภัยในทรัพย์สิน
ราชการและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
มากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารห้องพัสดุ (กองช่าง)

เพ่ือแก้ไขปัญหาหลังคา
น้ าร่ัวเพ่ือลดความ
สูญเสียในทรัพย์สิน
ราชการ

ขนาดกว้าง 17.50 เมตร
 ความยาว 10.00 เมตร

- 125,000 - - - ปรับปรุงหลังคาขนาด
กว้าง 17.50 เมตร 
ความยาว 10.00 
เมตร

ลดปัญหาความ
สูญเสียในทรัพย์สิน
ราชการ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงหลังคา
อาคารส านักงาน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง

เพ่ือปรับปรุงหลังคา
อาคารส านักงานให้มี
สภาพดีข้ึน

หลังคาเทศบาลต าบล
โนนสว่าง

- - 500,000 - - ด าเนินการ 1 คร้ัง ส านักงานเทศบาลมี
สภาพข้ึนพร้อม
บริการประชาชน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  ยุทธศาสตร์การรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
    7.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการต่อเติมห้อง

ประชุมสภาเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง

เพ่ือใช้เป็นห้องท างาน
สมาชิกสภาเทศบาลฯ
และเป็นห้องประชุมสภา

ขนาดกว้างรวม 4.00 
เมตร ความยาว 12.00 
ม. มีพ้ืนท่ีรวม 48 ตาราง
เมตร

- 300,000 300,000 - - ต่อเติมห้องประชุม
สภาฯ ขนาดกว้างรวม
 4.00 เมตร ความ
ยาว 12.00 ม. มี
พ้ืนท่ีรวม 48 ตรม.

สมาชิกสภาเทศบาล
ฯมีห้องท างานและ
เป็นห้องประชุมสภา

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงป้าย
เทศบาลต าบลโนนสว่าง

เพ่ือปรับปรุงป้าย
เทศบาลต าบลโนนสว่าง
ให้มีความถูกต้อง ชัดเจน

ปรับปรุงป้ายเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง

- - 150,000 - - ปรับปรุงป้ายเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง

ป้ายทต.ต าบลโนน
สว่างมีความถูกต้อง
ชัดเจน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างร้ัว
ล้อมรอบส านักงานทต.
โนนสว่าง

เพ่ือก่อสร้างร้ัวล้อมรอบ
เทศบาลให้มีขอบเขต
แสดงท่ีชัดเจน รวมถึง
ป้องกันทรัพย์สินของ
เทศบาล

เทศบาลต าบลโนนสว่าง - - - 500,000 - ร้ัวล้อมรอบเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง

ขอบเขตเทศบาลมี
ความชัดเจน

กองช่าง

รวม  5 โครงการ 0 725,000 950,000 500,000 0

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ติดต้ัง/ขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างภายในเขต
ต าบลโนนสว่าง

เพ่ือให้มีแสงสว่างใช้ทุก
ครัวเรือนและประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพสินย์

หมู่ท่ี 1 - 11 ต าบลโนน
สว่าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใช้

ทุกคร้ัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้ มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

145



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

หมู่ท่ี 2 (สายบ้านชัย
บาดาล-หอค า)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 
เมตร

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
8 ม. ระยะทางยาว 
4,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

2 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง (จากนา
นายแสง สิงหะ - ล า
ห้วยผ้ึง)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 2,500 
เมตร

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว
 2,500 เมตร

ระชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

3 ก่อสร้างถนนคสล. ม.6 
(สายหนองแห่ - ถนน
สายหลัก)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
1,200 ม. หนา 0.15 ม.

- - 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
4 ม. ระยะทางยาว 
1,200 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 
(ช่วงสวนยางนางหนู
สันต์ - แหล่งท่องเท่ียว
โนนบักดาว - หินสาม
เส้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 
5,140 ม. หนา 0.15 ม.

- - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
8 ม. ยาว 5,140 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ก่อสร้างถนนคสล. 

พร้อมวางท่อระบายน้ า
 สายบ้านหนองไฮ - 
บ้านดอนปอ (ทางโนน
น้อย)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
980 ม. หนา 0.15 ม.

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
4 ม. ระยะทางยาว 
980 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคสล. 
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
(จาก ม.9 บ้านพรนิยม
 - ม.10 บ้านโนนงาม -
 ม.7 บ้านบูรพา)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 
660 ม. หนา 0.15 ม.

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
6 ม. ระยะทางยาว 
660 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคสล. 
(จากแยกทางหลวง
แผ่นดิน 2147 - บ่อ
ขยะ - โคกกระแซ บ.
หนองดินด า)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
1,130 ม. หนา 0.15 ม.

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 1,130 ม.

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

147



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. ม.5 (โรงเรียน
บ้านดอนปอ)

เพ่ือให้ประชาชน/
นักเรียนได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน

ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
4.00 ม. ยาว 400 ม.

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนคสล. ขนาดกว้าง 
6 ม. ระยะทางยาว 
660 เมตร

ประชาชน/
นักเรียนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 2 (สายบ้านชัย
บาดาล-หอค า)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 4,000 
เมตร

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 8 ม. ระยะทาง
ยาว 4,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนเสริมผิว
แอสฟัลล์ หมู่ท่ี 2,5 
(สายบ้านชัยบาดาล-
ไทยเจริญ)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ถนนถนนเสริมผิวแอส
ฟัลล์ ขนาดกว้าง 6 
เมตร ระยะทางยาว 
3,000 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

11 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยางทางหลวง
แผ่นดิน 2147 หมู่ท่ี 
7 (สายโนนสว่าง-ไคสี)

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวกมากข้ึน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,000 
เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,000 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ก่อสร้างถนนเสริมผิว

แอสฟัลล์ สายแยกไทย
เจริญ - โนนสว่าง 
(รพช. หมายเลข นค 
3041)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ความกว้างเฉล่ีย 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
2,400 เมตร หนา 
0.15 เมตร

7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ถนนเสริมผิวแอสฟัลล์ 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,400 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต 
ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2147 
(สายบ้านไคสี - บ้าน
โนนสว่าง ถึง ร.ร.บ้าน
โนนสว่าง)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ความกว้างเฉล่ีย 6.00 -
 8.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,490 เมตร

5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000 ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 
6.00 - 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,490 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

149



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิว AC (สายบ้าน
หนองดินด า - บ้าน
หนองตะไก้)

เพ่ือให้ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัย

ความกว้างเฉล่ีย 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 
2,400 เมตร ไหล่ทาง
กว้าง ข้างละ 1.00 เมตร

9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 9,600,000 ถนนลาดยางผิว AC 
กว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 2,400 
เมตร ไหล่ทางกว้าง 
ข้างละ 1.00 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนน para 
soil cement ระหว่าง
สายบ้านชัยบาดาล – 
ถนนทางหลวง ๒๑๒ 
ต าบลหอค า

- เพ่ือให้ราษฎรในพ้ืนท่ี
ได้สัญจรสะดวกย่ิงข้ึน 
- ลดปัญหาเกิดอุบัติเหตุ

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๕,๐๓๐ เมตร

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ถนน para soil 
cement ขนาดกว้าง 
๕.๐๐ เมตร ยาว 
๕,๐๓๐ เมตร

ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุในการ
คมนาคมสัญจร 
ไปมา

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

150



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 ก่อสร้างถนน คสล. 

หน้าโรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม - ล าห้วยคลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,700 
เมตร

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ถนน คสล. ขนาดกว้าง
 8 เมตร ระยะทางยาว
 6,700 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

17 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
หน้าโรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม - ล าห้วยคลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,700 
เมตร

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ถนนลาดยาง ขนาด
กว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,700 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลล์ติกคอนกรีต 
หน้าโรงเรียนหนองเข็ง
วิทยาคม - ล าห้วยคลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 6,700 
เมตร

21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 21,000,000 ถนนลาดยางแอสฟัลล์ติ
กคอนกรีต ขนาดกว้าง 
8 เมตร ระยะทางยาว 
6,700 เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

151



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 เสริมผิวพาราแอสฟัลล์

ติกคอนกรีต (เดิม) 
สายบ้านนาดี - บ้าน
หนองดินด า

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 1,340 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
6,700 ตรม.

- - 3,202,600 3,202,600 3,202,600 ถนนเสริมผิวพาราแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 1,340 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

20 เสริมผิวพาราแอสฟัลล์
ติกคอนกรีต (เดิม) 
สายบ้านชัยบาดาล - 
บ้านไทยเจริญ

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 3,250 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 16,250 ตรม.

- - 7,767,500 7,767,500 7,767,500 ถนนเสริมผิวพาราแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 3,250 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

21 เสริมผิวพาราแอสฟัลล์
ติกคอนกรีต (เดิม) 
สายบ้านนาดี - บ้าน
พรนิยม

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 10,000 ตรม.

- - 4,780,000 4,780,000 4,780,000 ถนนเสริมผิวพาราแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 2,000 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

152



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 เสริมผิวพาราแอสฟัลล์

ติกคอนกรีต (เดิม) 
สายรพช. บ้านดอนปอ
 - บ้านชัยบาดาล

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 1,360 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 5,440 ตรม.

- - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ถนนเสริมผิวพาราแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 1,360 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

23 เสริมผิวพาราแอสฟัลล์
ติกคอนกรีต (เดิม) 
สายบ้านโนนสว่าง - 
บ้านดอนปอ

เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
สัญจรไปมาสะดวก 
ภายในหมู่บ้านและ
เช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 8,070 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 40,350 ตรม.

- - 19,287,300 19,287,300 19,287,300 ถนนเสริมผิวพาราแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต ขนาด
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 8,070 
เมตร

ประชาชนใช้สัญจร
ไปมาสะดวกข้ึน

กองช่าง

รวม 23 โครงการ 172,600,000 172,600,000 234,137,400 234,137,400 234,137,400

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

153



แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ขุดลอกหนองตะไก้ 

หมู่ท่ี 6
เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

หนองตะไก้ ม.6 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองตะไก้กักเก็บน้ า
ได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

2 ขุดลอกล าห้วยผ้ึง 
(ตอนล่าง) หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

ล าห้วยผ้ึงตอนล่าง ม.9 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ล าห้วยผ้ึงกักเก็บน้ าได้
มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

3 ขุดลอกแก่งอาฮง หมู่ท่ี
 1,2,5,8

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

แก่งอาฮง หมู่ท่ี 1,2,5,8 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 แก่งอาฮงรกักเก็บน้ าได้
มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

4 ขุดลอกหนองทุ่ม 
(พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 2,5,8)

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

หนองทุ่ม (พ้ืนท่ีหมู่ท่ี 
2,5,8)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองทุ่มกักเก็บน้ าได้
มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ
      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 ขุดลอกล าห้วยลึก หมู่ท่ี

 9
เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

ล าห้วยลึก หมู่ท่ี 9 - - 500,000 500,000 500,000 ล าห้วยลึก กักเก็บน้ าได้
มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

6 ขุดลอกล าห้วยอาฮง   
 หมู่ท่ี 1,6,7

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

ล าห้วยอาฮง หมู่ท่ี 1,6,7 - - 500,000 500,000 500,000 ล าห้วยอาฮง กักเก็บน้ า
ได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

7 ขุดลอกล าห้วยไผ่ หมู่ท่ี
 2

เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

ล าห้วยไผ่ หมู่ท่ี 2 - - 500,000 500,000 500,000 ล าห้วยไผ่ กักเก็บน้ าได้
มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

8 ขุดลอกหนองหัวลิง ม.6 เพ่ือให้ประชาชนได้มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตรและ
อุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง

หนองหัวลิง ม.6 - - 500,000 500,000 500,000 หนองหัวลิง กักเก็บน้ า
ได้มากข้ึน

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอตลอดช่วง
ฤดูแล้ง

กองช่าง

รวม 8 โครงการ 7,700,000 7,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.2  แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างศูนย์

อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
ศรีสุมังคลาราม

เพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ม่ันคง
ปลอดภัยและมีสถานท่ี
อ านวยความสะดวกแก่
เด็กในด้านต่างๆ

ศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม

- - 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวน 1 แห่ง เด็กเล็กมีสถานท่ีท่ี
ได้มาตรฐานมากข้ึน

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างทาง
เช่ือมระหว่างอาคาร
ห้องน้ า ห้องส้วม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี

เพ่ือปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ม่ันคง
ปลอดภัยและมีสถานท่ี
อ านวยความสะดวกแก่
เด็กในด้านต่างๆ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาดี

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทางเช่ือมระหว่าง
อาคารห้องน้ า ห้อง
ส้วม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ม่ันคงปลอดภัย
และมีสถานท่ี
อ านวยความท่ีได้
มาตรฐาน

กองช่าง

รวม 2 โครงการ 0 0 3,400,000 3,400,000 3,400,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตซอลโรงเรียน 3 แห่ง 
ม.5,9,11

เพ่ือให้มีสนามกีฬาและ
ลานกีฬาท่ีได้มาตรฐาน
ให้ประชาชนได้ออก
ก าลังกาย

พ้ืนผิวสนามกว้าง 
35.00 ม. ยาว 50.00 
ม. หนา 0.15 ม. ปูพ้ืน
สนามด้วยโพลียูรีเทนพร้
อมอุปกรณ์

- - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 สนามฟุตซอลจ านวน 3 แห่งประชาชนมีสนาม
กีฬาและลานกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานให้
ออกก าลังกาย

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านดอนปอ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้เด็กเยาวชนมี
สนามกีฬาและลาน
คอนกรีตท่ีได้มาตรฐาน
ในการออกก าลังกาย

ขนาดกว้าง 34.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. ความ
หนา 0.12 ม.พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,700 ตรม.

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสนาม
กีฬาและลานกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานให้
ออกก าลังกาย

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬาโรงเรียน
บ้านโนนสว่าง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้เด็กเยาวชนมี
สนามกีฬาและลาน
คอนกรีตท่ีได้มาตรฐาน
ในการออกก าลังกาย

ขนาดกว้าง 34.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. ความ
หนา 0.12 ม.พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,700 ตรม.

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสนาม
กีฬาและลานกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานให้
ออกก าลังกาย

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน
และยุทธศาสตร์ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ   

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม 
     และการรักษาความสงบเรียบร้อย และ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
    4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการก่อสร้างลาน

กีฬา/สนามกีฬาโรงเรียน
หนองเข็งวิทยาคม หมู่ท่ี
 11

เพ่ือให้เด็กเยาวชนมี
สนามกีฬาและลาน
คอนกรีตท่ีได้มาตรฐาน
ในการออกก าลังกาย

ขนาดกว้าง 34.00 ม. 
ยาว 50.00 ม. ความ
หนา 0.12 ม.พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,700 ตรม.

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แห่ง ประชาชนมีสนาม
กีฬาและลานกีฬา
ท่ีได้มาตรฐานให้
ออกก าลังกาย

กองช่าง

5 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียน
หนองเข็งวิทยาคม 
(บริเวณด้านข้างโรง
อาหาร)

เพ่ือให้มีอาคารใช้
ประโยชน์ป้องกัน
แสงแดดและฝนได้

ขนาดกว้าง ๔1.๐๐ เมตร
 ความยาว ๔๔.00 เมตร

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 แห่ง ให้นักเรียน
สามารถมีพ้ืนท่ีใช้
ในกิจกรรมกีฬา
อ่ืนๆ โดยท่ีไม่ต้อง
ตากแดด และฝน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น (โรงเรียนบ้าน
ดอนปอ)

เพ่ือให้เด็กเยาวชนมี
สนามเด็กเล่น ส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ความยาว 12.50 เมตร

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 แห่ง เด็กเยาวชนมี
สนามเด็กเล่น 
ช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

กองช่าง

รวม 6  โครงการ 0 0 22,500,000 22,500,000 22,500,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ  ผ. 02/1

      ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยุทธศาสร์การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ท้ังในและต่างประเทศ และยุทธศาสตท่ี  4 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถ่ิน
    6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI)

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางแอสฟัสบริ
เวณหินสามเส้า ม.1 - 
หนองหัวช้าง ม.8

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไป-มา ได้
สะดวกสบาย

ขนาดกว้าง 8.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนลาดยางแอสฟัส
ขนาดกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร

ประชาชนสัญจร
ไป-มาสะดวกมาก
ข้ึน

กองช่าง

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แยกบริเวณหินสามเส้า –
 โนนบักดาว หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ได้ใช้ท่ัวถึงครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ีของต าบลโนนสว่าง

จากหินสามเส้า – โนน
บักดาว ระยะทางยาว 
3,000 ม.

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขยายเขตไฟฟ้าจาก
หินสามเส้า – โนนบัก
ดาว ระยะทางยาว 
3,000 ม.

ประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงครอบคลุม
ทุกพ้ืนท่ีของต าบล
โนนสว่าง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะบริเวณ
หนองบ่อ – หนองบัว

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียว
พักผ่อนหย่อนใจของ
ประชาชน

บริเวณหนองบ่อ หนองบัว - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สวนสาธารณะหนอง
บ่อ หนองบัว

ประชาชนมีพ้ืนท่ี
ท่องเท่ียวพักผ่อน
หย่อนใจและ
สถานท่ีออกก าลัง
กายมากข้ึน

กองช่าง

รวม 3 โครงการ 0 0 11,000,000 11,000,000 11,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต้าบลโนนสว่าง  อ้าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

      ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและกีฬา

งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 3 จุด 105,000 105,000 105,000 - - ส านักปลัด

2 บริหารท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ข่าว ทต. จ านวน 1 ชุด - - 60,000 - - ส านักปลัด

3 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง ตู้เก็บถังดับเพลิงเคมีแห้ง (แบบถังคู่) 
จ านวน 11 ตู้

- 20,000 20,000 20,000 - ส านักปลัด

4 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

มอเตอร์เรือ ขนาดไม่ต่ ากว่า 9.5 แรงม้า 
จ านวน 2 ตัว

- 20,000 20,000 - - ส านักปลัด

5 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เรืออลูมิเนียมท้องแบน พร้อมเคร่ืองยนต์แนบ
ท้ายล าเรือ จ านวน 1 ล า

- - 500,000 - - ส านักปลัด

6 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์

เคร่ืองพ่นหมอกควันแบบไอน  า จ านวน 1 เคร่ือง - - 80,000 - - ส านักปลัด

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถตักหน้า ขุดหลัง จ านวน 1 คัน 4,000,000 - - - - กองช่าง

8 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ หม้อแปลงไฟฟ้า จ านวน 5 ลูก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง ตู้เช่ือมเหล็ก ก าลังไฟฟ้า ๒๒๐ – ๔๐๐ A 
จ านวน ๑ ตู้

- 35,000 35,000 - - กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองเล่ือยยนต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ HP จ านวน

 ๒ เคร่ือง
- - 30,000 30,000 - กองช่าง

11 ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเคร่ืองเสียงประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ชุด - 25,000 - - - ส านักปลัด

12 ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลท่ี 10 
จ านวน 2 ซุ้ม

- - 150,000 150,000 - กองการศึกษา

13 อุตสาหกรรมและ
การโยธา

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เคร่ืองสกัดคอนกรีต ขนาด ๒๒๐ – ๒๔๐ V 
ก าลังไฟฟ้า ๑,๕๕๐ W  จ านวน ๑ เคร่ือง

- - 30,000 - - กองช่าง

14 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความขุ่นของน  าระบบประปา
จ านวน 1 เคร่ือง

- - 30,000 - - กองช่าง

15 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่าง-วัดค่าPH ระบบ
ประปา จ านวน 2 เคร่ือง

- - - 30,000 - กองช่าง

16 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ตู้ควบคุมพร้อมติดตั งระบบการผลิตน  าประปา 50,000 50,000 50,000 - - กองช่าง

17 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองสูบน  าโขลงจุ่มใต้น  า 
จ านวน 4 ตัว

60,000 - - - - กองช่าง

18 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองสูบน  าแบบจุ่มใต้น  า ขนาด 1.5 แรงม้า 
จ านวน 4 เคร่ือง

- 40,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ.03

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองสูบน  าแบบจุ่มใต้น  า ขนาด 3 แรงม้า 

จ านวน 4 เคร่ือง
- 50,000 40,000 40,000 40,000 กองช่าง

20 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองป๊ัมน  าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์) 
ขนาด 10 แรงม้า จ านวน 4 เคร่ือง

- 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

21 การพาณิชย์ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองป๊ัมน  าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์) 
ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 4 เคร่ือง

- 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง

4,415,000 645,000 1,490,000 610,000 380,000รวม  21  โครงการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
เทศบาลต าบลโนนสว่างใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
  (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
  (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
  (4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
  (5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
  (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
  (8) แผนงาน 5 คะแนน 
  (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

 
 (3) 

 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากรและช่วง
อายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น  การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                 
ร่ วมตัดสินใจ ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรับประโยชน์  ร่ วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

รวม 20  
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) O-Opportunity (โ อก าส ) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

รวม 20  
3. ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 

3.4 วิสัยทัศน ์
 
 
 

3.5 กลยุทธ์ 
 
 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 

3.8 แผนงาน 
 
 
 
 

3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5) 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวม 60  
รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
  (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
  (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง        
5 คะแนน 
  (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
  (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ       
5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ( ใ ช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์                
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท า โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใ ช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

 
 (5) 

 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เ ชิ งนวั ต ก รรม  (2 )  เ ปลี่ ย นจ ากกา รขั บ เคลื่ อนประ เทศด้ วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวม 60  
รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

  ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 
การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท าหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี

  4.3.1 การประเมินผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
     แบบที่ ๑ แบบการก ากับการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 

4.3.2 การติดตามประเมินผลรายโครงการ 

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดย
ผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได ้

http://www.dla.go.th/
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 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้ งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
 
 

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


