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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 ฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนมีนาคม 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 าและมีปริมาณธาตุ
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 นายศรีทวน  จิตตะนอม  
8 บ้านหนองไฮ นายอุดม  นาภิมนต์  
9 บ้านพรนิยม นายกวง  แดนศิริมา    

10 บ้านโนนงาม นายปรีดาศักดิ์ ภาวงค์ ก านันต าบลโนนสว่าง 
11 บ้านโนนดู่ นายธนิต  สังกะสี  

 

  2.2 การเลือกตั้ง  

  เทศบาลต าบลโนนสว่าง มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง และสมาชิกสภา
เทศบาลต าบลโนนสว่าง เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2564 ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง จ านวน 
1 คน และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่างแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่
ที่ 1,2,5,7,8 เขตที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 3,4,6,9,10,11 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม
ทั้งหมด 12 คน ดังนี้ 
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ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายส ารวย  ด้วงหว้า นายกเทศมนตรีต าบลโนนสว่าง  
2 นายพรมมา  ปางแก้ว ประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2 
3 นายกฤตพร บุญฤทธิ์ รองประธานสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง  เขต 2 
4 นายสมเพียร  เข็มศิริ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1   
5 นายสมพัด  ทีหอค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
6 นายด ารง  พรหมบิน สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
7 นางศิริเลิศ  ศรีพุทธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
8 นายบุญรัก  พลภักดี สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  
9 นายบุญช่วย  ชินค า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 1  

10 นางสาวณัฐนันท์  ศิริรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
11 นายวรภพ  วรชินา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
12 นางปราณี  ไชยรัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  
13 นายสมบูรณ์  ศรีพุทธา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลโนนสว่าง เขต 2  

 3. ประชากร 

  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  

  ประชากรทั้งสิ้น 6,914 คน แยกเป็นชาย 3,421 คน หญิง 3,493 คน มีจ านวนครัวเรือน 
2,370 ครัวเรือน ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร ชาย หญิง 

1 บ้านโนนสว่าง 313 1,074 526 548 
2 บ้านชัยบาดาล 211 563 286 277 
3 บ้านสรรทวี 193 577 297 280 
4 บ้านนาดี 209 729 367 362 
5 บ้านดอนปอ 212 732 340 392 
6 บ้านหนองดินด า 169 459 231 228 
7 บ้านบูรพา 236 791 398 393 
8 บ้านหนองไฮ 166 255 133 122 
9 บ้านพรนิยม 310 767 378 389 

10 บ้านโนนงาม 117 458 225 233 
11 บ้านโนนดู่ 234 509 240 269 

รวม 2,370 6,914 3,421 3,493 

ที่มา : สถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมิถุนายน  2564 
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

  ช่วงอายุและจ านวนประชากร เฉพาะผู้มีสัญชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน มีจ านวน
ประชากรทั้งสิ้น 6,914 คน แยกเป็นชาย 3,423 คน หญิง 3,494 คน  

ช่วงอายุประชากร จ านวนประชากร ชาย หญิง 

น้อยกว่า 1 ปี 54 30 24 
1 ปี – 2 ป ี 105 46 59 
3 ปี – 5 ป ี 195 98 97 
6 ปี – 11 ป ี 537 269 268 
12 ปี – 14 ป ี 286 139 147 
15 ปี – 17 ป ี 307 152 155 
18 ปี – 25 ป ี 807 389 418 
26 ปี – 49 ป ี 2,596 1,293 1,303 
50 ปี – 60 ป ี 1,039 525 514 
มากกว่า 60 ปี 497 230 267 
รวม 6,914 3,423 3,494 

ที่มา : สถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือนมิถุนายน 2564 

  
 4. สภาพทางสังคม   

  4.1 การศึกษา  

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

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

  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี ม.4 บ้านนาดี 
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีสุมังคลาราม  ม.2 บ้านชัยบาดาล 
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ข้อมูลผู้ที่จบการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
ไม่เคยศึกษา 44 51 95 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 78 79 157 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 307 323 630 
จบชั้นประถมศึกษา (ป.4 , ป.7 , ป.6) 1,050 1,077 2,127 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1-3,ม.1-3) 472 460 932 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.4-5, ม.4-6,ปวช.) 398 423 821 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 155 128 283 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 108 143 251 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 4 10 

รวมทั้งหมด 2,618 2,688 5,306 

ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2564  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 19,998.10 
2 บ้านชัยบาดาล 15,565.48 
3 บ้านสรรทวี 12,473.04 
4 บ้านนาดี 19,562.32 
5 บ้านดอนปอ 14,877.08 
6 บ้านหนองดินด า 17,881.45 
7 บ้านบูรพา 17,773.59 
8 บ้านหนองไฮ 9,978.80 
9 บ้านพรนิยม 22,901.12 

10 บ้านโนนงาม 22,057.47 
11 บ้านโนนดู่ 11,269.57 
รวม เฉลี่ยทั้งสิ้น 16,871.36 

 

 ที่มา : จากการส ารวจข้อมูล จปฐ. ปี 2564  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 ตั้งอยู่ในบริเวณด้านทิศเหนือของหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดอนปอ เป็นสถานที่
ส าคัญส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการล่องแพรายชั่วโมงและเป็นแหล่งประมงธรรมชาติที่ประชาชนในท้องถิ่น
และต 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 
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       - พ.ภักดียางพารา  เลขที่ 212 ม.1  - กลุ่มตลาดยางพารา  ม.7 
       - 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 
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 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  
   - ในพ้ืนที่ไม่มีปลา 
  8.3 ภูเขา  
   - ในพ้ืนที่ไม่มีภูเขา 
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  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 

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 ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดี
มีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  



 

17 
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   
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศั กยภาพทรัพยากรมนุษย์  
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  
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คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา 
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  (๓) 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ กให้มี
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 
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ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ  ยอดความเข้มแข็งของ
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 การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

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  
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ  



 

22 

ชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

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  
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ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต  

อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา  

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  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า  ดินคุณภาพต่ า  
ประสบอุทกภัยและภัยแล้งซ้ าซาก  คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย  ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน า
ความรู้ทุนเทคโนโลยี  และนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน  โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรม
การพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค  เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ 
ของประเทศได้  ในระยะยาว 
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➢ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” 

➢ วัตถุประสงค์ 

   - เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน  ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพการด ารง
ชีพ  และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
   - เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้สูงอายุ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพา
ตนเอง  พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
   - เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
   - เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มุลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ  และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
   - เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง  และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

➢ เป้าหมาย 
 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini  Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

➢ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๒. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา
ทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ ใหม่ ๆ ของภาค 
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❖ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1  
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวล าภู และบึงกาฬ) 
 

➢ วิสัยทัศน์  

   “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า  ศูนยก์ลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ย 
   มาตรฐานสากลชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

➢ เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
(1)  เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(2)  ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
(3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

➢ ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด 
(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
(2) อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า 
(3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
(4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(5) รายได้จากการท่องเที่ยว 
(6) ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini  Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
(7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
(8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
(9) ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) 

 
➢ ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

   ประเด็นการพัฒนาที่  1  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจใน
พ้ืนที่ 
   ประเด็นการพัฒนาที่  2  การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
   ประเด็นการพัฒนาที่  3  การพัฒนาทุนมนุษย์  และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วง
วัยอย่างเท่าเทียม 
   ประเด็นการพัฒนาที่  4  การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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❖ แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

 

  1. วิสัยทัศน์  

  “ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง” 
  2. พันธกิจ 

   ๒.๑ พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรม ด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี ให้ไดม้าตรฐานสากลเพ่ือการส งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง  
   ๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอยา่งเป็น
ระบบ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
   ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าาโขง  

2.4 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 
 
  3. เป้าประสงค์รวม 

เพ่ิมรายได้จากยางพารา  ภาคการเกษตร  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
   
   ๔. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายรวม  
   ๔.๑ มูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ภาคการเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๕  
   ๔.๒ รายไดจ้ากการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๒๕  
   ๔.๓ มูลคา่การค้าชายแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕  
 
    ๕. กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมย่ังยืน  
   ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตยางพาราและการเกษตรกรรม ด้วย
นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และ การบริหารจัดการด้านการตลาด  
   1.๒ การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการแปรรูป ยางพาราและ 
สินคา้/ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร  
   1.๓ การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
   ๑.๔ การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุน  
   2.๑ พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และโลจิสติกส์  เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโต ของเมืองและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน  
   ๒.๒ บูรณาการความร่วมมือด้านการคา้ การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาค 
ลุ่มน้ าโขง  
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   2.๓ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.๔ การพัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการด้านสินค้า การบริการ และ
การตลาด 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างย่ังยืน  

   ๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งทอ่งเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับ การท่องเที่ยว  
   3.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
   ๓.3 ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท องเที่ยว  
   ๓.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือส่งเสริม
ท่องเที่ยว วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข  
   ๔.๑ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา แรงงาน 
สาธารณสุข สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ  
   ๔.๒ การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การบูรณาการบริหารจัดการ 
พ้ืนที่ชายแดนและการป้องกันปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง  
   ๔.๓ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ  
   ๕.๑ การเสริมสร้างกลไกและพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 
   ๕.๒ ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

❖ วิสัยทัศน์อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ (Vision) 

"ท้องถิ่นน่าอยู่ การท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน" 

❖ พันธกิจ (Mission) 

  พันธกิจที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค 
ระบบสาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชน 
ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยีน 
  พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
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  พันธกิจที่ ๕ สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการ 
วางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและงบประมาณ 

 
❖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การผังเมือง  การบริหารจัดการน้ า และ
ส่งเสริมพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการเกษตร  อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  กีฬา นันทนาการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริมการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ     
 
 แผนงานการพัฒนา มี  12  แผนงาน  ดังนี้ 
  1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน 
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
  9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10.แผนงานการเกษตร 
  11.แผนงานการพาณิชย์ 
  12.แผนงานงบกลาง   
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

2.1 วิสัยทัศน์/พันธกิจการพัฒนาของเทศบาลต าบลโนนสว่าง  

      วิสัยทัศน์ 

“ชุมชนมีคุณภาพชีวิต  อนุรักษ์วัฒนธรรมล้ าค่า ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน” 
       พันธกิจ 

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

 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 
ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที ่7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน 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  
9) มาตรฐานการปฏิบัติราชการ (LPA) ประจ าปี 
 

 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 



 

31 
๓) ส่งเสริมการเกษตร การลดต้นทุนและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต การปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ สนับสนุน

การถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร รวมถึงส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือ
จ าหนา่ยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

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. ประชาชนรับรู้ข้อมูลที่ทนัสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
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  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     
  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 
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➢ มีระบบประปาที่ดี มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี 
➢ มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
➢ 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 ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ 
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 เปอร์เซ็นต์  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
รายไดเ้ช่นกัน ร้อยละ 30 ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรทีต่่ าและผันผวน  
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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  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  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 แตป่ัญหาคือ 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 แตแ่หล่งน้ 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  



 

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 มากขึ้น 

- 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 า หน้าที่
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
ประชาชนยังไม่มากเท่าที่ควร 
- 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 าหรั บ 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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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
สังคมแห่งชาติฉบับท่ี  12  

(มี 10 ยุทธ) 

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
ชาติการพัฒนา
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
การแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการ
ท่อเที่ยววถิีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การรักษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตยางพาราครบ
วงจรและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพลังงานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคน สังคม และ
ความมั่นคงสู่สังคมสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุย์
และยกระดบัอยา่งเท่าเทียม
คุณภาพชีวิตในทุกชว่งวัย 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การ
บริหารจัดการน้ าและส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม
การเกษตร อาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ 
อนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข
ตลอดจนอนุรักษ์ศิปวัฒนธรรม  ประเพณี 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

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 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตยางพาราครบ
วงจรและพัฒนาระบบ 
เกษตรกรรมยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการค้าและการลงทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพลังงานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาคน สังคม และ
ความมั่นคงสู่สังคมสงบ
สุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัต ิ
 

 



 

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
ระบบบริหาร
จัดการและการมี
ส่วนร่วมของ
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 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)



 

แบบ ผ. 01 

 
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
2 
2 

 
1,100,000 
1,000,000 

 
3 
2 

 
1,800,000 
1,000,000 

 
4 
2 

 
1,900,000 
1,000,000 

 
3 
2 

 
1,200,000 
1,000,000 

 
2 
2 

 
1,100,000 
1,000,000 

 
14 
10 

 
7,100,000 
5,000,000 

รวม 4 2,100,000 5 2,800,000 6 2,900,000 5 2,200,000 4 2,100,000 24 12,100,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
1 

 
200,000 

 
1 

 
200,000 

 
1 

 
200,000 

 
1 

 
200,000 

 
1 

 
200,000 

 
5 

 
1,000,000 

รวม 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 5 1,000,000 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

    3.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

    3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

    3.3 แผนงานการเกษตร 

 
1 
2 
2 

 
200,000 

2,450,000 
130,000 

 
2 
2 
2 

 
250,000 

2,450,000 
130,000 

 
2 
2 
2 

 
250,000 

2,450,000 
130,000 

 
2 
2 
2 

 
250,000 

2,450,000 
130,000 

 
2 
2 
2 

 
250,000 

2,450,000 
130,000 

 
9 

10 
10 

 
1,200,000 

12,250,000 
650,000 

รวม 5 2,780,000 6 2,830,000 6 2,830,000 6 2,830,000 6 2,830,000 29 14,100,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน 

4.2  แผนงานการศึกษา 
4.3  แผนงานสาธารณสุข 

4.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
4.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
7 

24 
10 
3 
3 
7 

 
520,000 

7,638,152 
1,000,000 
180,000 
90,000 

980,000 

 
7 

24 
10 
3 
3 
7 

 
520,000 

7,638,152 
1,000,000 
180,000 
90,000 

980,000 

 
7 

24 
10 
3 
3 
7 

 
520,000 

7,638,152 
1,000,000 
180,000 
90,000 

980,000 

 
7 

24 
10 
3 
3 
7 

 
520,000 

7,638,152 
1,000,000 
180,000 
90,000 

980,000 

 
7 

24 
10 
3 
3 
7 

 
520,000 

7,638,152 
1,000,000 
180,000 
90,000 

980,000 

 
35 

120 
50 
15 
15 
35 

 
2,600,000 

38,190,760 
4,400,000 
900,000 
450,000 

4,900,000 

50 



 

แบบ ผ. 01 

 
 

2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.7 แผนงานการเกษตร 
4.8 แผนงานงบกลาง 

1 
4 

100,000 
9,650,000 

1 
4 

100,000 
9,650,000 

1 
4 

100,000 
9,650,000 

1 
4 

100,000 
9,650,000 

1 
4 

100,000 
9,650,000 

5 
20 

5,000,000 
48,250,000 

รวม 59 20,158,152 59 20,158,152 59 20,158,152 59 20,158,152 59 20,158,152 295 104,690,760 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและ 
พัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถิ่น 
6.1  แผนงานเคหะและชุมชน  
6.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 
1 
1 

 
300,000 
30,000 

 
1 
2 

 
300,000 
230,000 

 
1 
4 

 
300,000 

10,730,000 

 
1 
4 

 
300,000 

10,730,000 

 
1 
4 

 
300,000 

10,730,000 

 
4 

15 

 
1,500,000 

32,450,000 

รวม 2 330,000 3 530,000 5 11,030,000 5 11,030,000 5 11,030,000 19 33,950,000 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบรหิาร 
จัดการและการมีส่วนรว่มของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 
    7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 
 
 

7 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

7 

 
 
 

1,000,000 

 
 
 

43 

 
 
 

6,000,000 

รวม 7 1,000,000 7 1,000,000 7 1,000,000 7 1,000,000 7 1,000,000 43 6,000,000 

รวมทั้งสิ้น 79 26,598,152 82 27,548,152 84 38,148,152 83 37,448,152 82 37,348,152 410 168,740,760 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ. 01/1 

 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร ์

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    1.3 แผนงานการเกษตร 

 
- 

30 
3 

 
- 

31,278,600 
2,100,000 

 
- 

47 
5 

 
- 

35,148,600 
3,600,000 

 
- 

73 
4 

 
- 

46,685,600 
46,685,600 

 
- 

61 
5 

 
- 

25,737,000 
8,185,000 

 
- 

39 
5 

 
- 

18,957,000 
7,285,000 

 
- 

250 
22 

 
- 

157,806,800 
28,505,000 

รวม 33 33,378,600 52 38,748,600 77 54,020,600 66 33,922,000 44 26,242,000 272 186,311,800 
รวมทั้งสิ้น 33 33,378,600 52 38,748,600 77 54,020,600 66 33,922,000 44 26,242,000 272 186,311,800 
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 บัญชีโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
   
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

เพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน 

ไฟฟ้าสาธารณะ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของอุบัติเหตุ

ที่ลดลง 

อุบัติเหตุทางถนน
ลดลง 

กองช่าง 

2 ติดตั้งไฟฟ้าโซลาเชลลภ์ายใน
เขตเทศบาลต าบลโนนสว่าง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ในราคาถูก 

โรงไฟฟ้าโซล่า
เซลล ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โรงไฟฟ้าโซล่า
เซลล์ 1 แห่ง 

ประชาชน
ประหยดัค่าไฟฟ้า
ที่ต้องจ่ายให้กับ
การไฟฟ้า 

กองช่าง 

3 โครงการจดัท าป้าย/แผนที่บอก
สถานท่ีส าคญั 

เพื่อแสดงสถานท่ี
ส าคัญให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ป้าย/แผนท่ีบอก
สถานท่ีส าคญั 

- - 100,000 100,000 - จ านวนป้าย/
แผนที่บอก

สถานท่ีส าคญั 

ประชาชนรู้จัก
สถานท่ีส าคญัมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ.บึงกาฬ ตาม
โครงการก่อสร้างขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้า
สาธารณะเขต ต.โนน
สว่าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าได้ใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ที่ 1-11 ต าบล
โนนสว่าง (อุดหนุน
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดบึง
กาฬ 

- 700,000 700,000 - - จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้และมี
ไฟฟ้าใช้มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   1,100,000 1,800,000 1,900,000 1,200,000 1,100,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงซ่อมแซมเกรด
เกลี่ยถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน/ถนนสู่พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
รวดเร็ว 

พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
เกรดเกลี่ยถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวก ลดต้นทุน
การผลิต 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงซ่อมแซม
ตะแกรงเหล็กปิดราง
ระบายน้ าภายในต าบล
โนนสว่าง 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ตะแกรงเหล็ก
ภายในต าบล
โนนสว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนตะแกรง
เหล็กปิดรางระบาย
น้ าท่ีซ่อมแซม 

ฝาตะแกรงท่ี
ช ารุดได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตสินค้าในพ้ืนท่ี
ต าบลโนนสว่าง 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ต าบลโนนสว่าง  
(อุดหนุนเอกชน) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อุดหนุนกลุ่ม
วิสาหกิจอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และมี
รายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกันท่ีดิน
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อคุ้มครองดูแลที่
สาธารณะให้เป็น
รูปธรรม 

ที่สาธารณประโยชน์
เทศบาลต าบลโนนสว่าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนรู้จักแนว
เขตที่สาธารณะ
และเป็นสมบตัิที่
สาธารณะหมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกป่า
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อสร้างความ
อุดมสมบรูณ์ของ
ป่าไม้ชุมชน 

พื้นที่ต าบลโนนสว่าง - 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ป่าไม้มคีวามอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ   200,000 250,000 250,000 250,000 250,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อฟื้นฟูสภาพ 
แวดล้อมและลดมลพิษ
ทางอากาศ มีความร่ม
รื่นและลดภาวะโลกร้อน 

กิจกรรมลดโลกร้อนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรม
ปลูกป่า ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีการรักษา
ป่าไม้สภาพ แวดล้อมท่ี
ดีมีความ ร่มรื่นน่าอยู่
ขึ้น 

ส านักปลัด 

2 โครงการจัดซ้ือ
รถบรรทุกขยะ 
ขนาด  6 ตัน 6 
ล้อ แบบอัดท้าย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การรวบรวมขยะมูลฝอย 
ไม่ให้ตกค้าง และน าไป
ก าจัดได้อย่างถูกวิธี 

รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 
170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 รถบรรทุกขยะ 
ขนาด  6 ตัน 
6 ล้อ แบบอัด
ท้าย  จ านวน 
1 คัน 

สามารถรวบรวมขยะมูล
ฝอยในเขตต าบลโนน
สว่างไปก าจัดได้อย่าง
ถูกวิธีและไม่มีขยะ
ตกค้าง 

ส านักปลัด 

3 โครงการรักษา
ความสะอาด 
ถนนสายหลัก 
สายรอง และ
ชุมชน  

เพื่อให้ถนนสายหลัก 
สายรองและท่ีสาธารณะ
ชุมชน ในพื้นท่ีของ
เทศบาลต าบลโนนสว่าง
มีความสะอาดเรียบร้อย 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หน้า
บ้านน่ามอง ท าความสะอาด
ถนนสายหลักสายรอง เดือนละ 
2  ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนว 2 
ครั้งต่อเดือน 

ถนนสายหลัก สายรอง
และท่ีสาธารณะชุมชน 
ในพื้นท่ีของเทศบาล
ต าบลโนนสว่างมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลัด 

รวม 3  โครงการ   2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000 2,470,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.3 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนกลุ่มประมง
ต าบลโนนสว่างตาม
โครงการเฝ้าระวังและ
อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 

เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
สัตว์น้ า 

กลุ่มประมง 
(อุดหนุนเอกชน) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

สัตว์น้ ามีความอุดม
สมบูรณ ์

ส านักปลดั 

2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 

เพื่อสนองระราช
ด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นทีต่ าบล
โนนสว่าง  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 

สามารถอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในเขตพื้นท่ีต าบลโนน
สว่างและสร้างจติส านึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นักศึกษา เยาวชน และ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

รวม 2  โครงการ   130,000 130,000 130,000 130,000 130,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่ออบรมประชาชน 
เยาวชน กลุ่มเสี่ยงต่อ
การใช้ยาเสพตดิ 
รวมถึงข้ึนทะเบียนผู้
ติดยาเสพตดิพร้อม
บ าบัดและฟื้นฟู 

ประชาชน เยาวชน กลุ่ม
เสี่ยง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ช่วยลดจ านวนผู้ใช้
ยาเสพตดิและผู้คา้
ยาเสพตดิและเฝ้า
ระวังให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

2 อุดหนุนศูนย์
อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยา
เสพติด(ศอ.ปส.จ. 
หรือ ศอ.ปส.อ.) 

เพื่ออุดหนุนหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

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

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ปัญหายาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการอบรมจิตอาสา
ภัยภิบตั ิ

เพื่ออบรมจิตอาสาให้มี
ความรู้ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นใน
ชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโนนสว่าง  
จ านวน  60  คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน จ านวน 
60 คน 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในสา
ธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น
ในชุมชนและชุมชน
ใกล้เคียง 

ส านักปลดั 

4 โครงการเทศบาลสีขาว เพื่อท าการรณรงค์ให้
พนักงาน,ข้าราชการเป็น
ต้นแบบปลอดยาเสพติด 
100 %  

พนักงาน,ข้าราชการ
ต าบลโนนสว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน  80  คน รณรงค์ให้พนักงาน,
ข้าราชการเป็น
ต้นแบบปลอดยาเสพ
ติด 100 % 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยในสถานศึกษา 

เพื่อให้ความรู้แก่คร/ู
ผู้ปกครองและเด็กให้
มีความรูเ้กี่ยวกับการ
เกิดอัคคีภัยและรู้จัก
วิธีป้องกัน 

เจ้าหน้าท่ีที่
เกี่ยวข้อง/
ประชาชน/
สถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถป้องกันและบรรเทา
เหตุ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทัน
เหตุการณ ์

ส านักปลดั 

6 อุดหนุนโครงการแก้ไข
ปัญหาผูม้ีอาการทางจิต
ก่อเหตุรุนแรงอย่างมี
ส่วนร่วมแบบบรูณาการ 

เพื่ออุดหนุน
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

สถานีต ารวจภูธร
หอค า 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวน  1  
ครั้ง 

สามารถแก้ไขปัญหา ดูแล 
รักษา บ าบัด และระงับเหตุ
เมื่อผู้ป่วยจติเวชมีอาการคุ้ม
คลั่ง หรือก่อเหตรุุนแรง แบบ
บูรณาการ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพชุมชนด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเตรยีมความ
พร้อมป้องกันรับรู้
วิธีการแจ้งเตือนภัย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโนนสว่าง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เตรียมความพร้อมป้องกันรับรู้
วิธีการแจ้งเตือนภัย 

ส านักปลดั 

รวม 7  โครงการ   520,000 520,000 520,000 520,000 520,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการอบรมให้
ความรู้กับบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อเป็นการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร
ทางการศึกษา 

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนบุคลากรที่
เข้าร่วมประชุม 

บุคลากรมีความรู้
และน ามาพัฒนาตน
และพัฒนางาน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานวัน
เด็ก 

เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็ก
ในเขตต าบลโนนสว่าง 
ได้แสดงออกและมี
พัฒนาการที่ด ี

จ านวน 3 
โรงเรียน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็กนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

เด็กในเขตต าบลมี
โอกาสแสดงออกและ
มีพัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา 

3 โครงการจดัซื้อ
หนังสือของศูนย์
หนังสือรักการอ่าน 

เพื่อจัดซื้อหนังสือให้
ประชาชนได้ศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 

จัดหาหนังสือให้
ศูนย์หนังสือรัก
การอ่าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดซื้อหนังสือ
ให้ศูนย์หนังสือรัก
การอ่าน อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

ท าให้ประชาชนหรือ
ผู้ที่สนใจศึกษา
เกี่ยวกับหนังสือต่างๆ 
มีที่เรียนรู้เพิ่มเติม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

4 โครงการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เพื่อเป็นการเสรมิทักษะ 
และพัฒนาการให้กับ
เด็ก 

เด็กนักเรยีนศพด.เล็ก
บ้านนาดี  และศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
วัดศรีสมุังคลาราม 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มีการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เด็กมีทักษะและ
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการวัคซีน
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก
จมน้ า 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 2 
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

เด็กมีความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยทาง
น้ า 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของโครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

6 สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ให้แก่ ร.ร.บ้านดอนปอ, ร.ร.
บ้านโนนสว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาดี  และศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดศรสีุมังคลา
ราม 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี
อาหารเสริม 
(นม) เพียงพอ 

เด็กนักเรยีนร.ร.บ้าน
ดอนปอ, ร.ร.บ้านโนน
สว่าง, ศพด.บ้านนาดี  
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรสีุมังคลาราม 

1,425,652 1,425,652 1,425,652 1,425,652 1,425,652 จ านวนเด็ก
นักเรียนท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 

นักเรียนมีอาหาร
เสรมิ (นม) 
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กอง
การศึกษา 

7 สนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ 
ร.ร.บ้านดอนปอ, ร.ร.บา้นโนน
สว่าง, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาดี  และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรสีุมังคลาราม 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
เพียงพอ 

เด็กนักเรยีนร.ร.บ้าน
ดอนปอ, ร.ร.บ้านโนน
สว่าง, ศพด.บ้านนาดี  
และศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์วัดศรสีุมังคลาราม 

2,288,000 2,288,000 2,288,000 2,288,000 2,288,000 จ านวนเด็ก
ที่ได้รับการ
สนับสนุน
อาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนมี
อาหารกลางวัน
เพียงพอต่อตวา
มต้องการของ
เด็ก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

8 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้กับ
เด็กปฐมวัยและจดั
กิจกรรมการเรียนการ
สอนให้กับเด็กปฐมวยั 

เด็กในศพด.สังกัด
เทศบาลต าบลโนน
สว่าง ช่วงอายุ (3-5 
ปี) 

169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

9 เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
และจัดกจิกรรมการ
เรียนการสอนให้กับ
เด็กปฐมวัย 

เด็กในศพด.สังกัด
เทศบาลต าบลโนน
สว่าง ช่วงอายุ (3-5 
ปี) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย 
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กได้รับการ
ส่งเสริมการ
จัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการแปลงสาธิต
การเกษตรแบบ
ผสมผสาน "เศรษฐกิจ
พอเพียง" 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
รู้จักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

11 โครงการค่ายส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรม 

เพื่อจัดค่ายคณุธรรม
ในโรงเรียน 

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

12 โครงการโรงเรยีน
ปลอดขยะ 

เพื่อสร้างจิตส านึกใน
การจัดการขยะให้
นักเรียน 

ร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนมี
จิตส านึกในการ
บริหารจดัการ
ขยะ 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการจดักิจกรรม
ด้านคุณธรรม 

เพื่อให้นักเรียนมี
ศีลธรรมรู้จักเข้าวัด
ท าบุญ 

ร.ร.บ้านดอนปอ 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนได้รับ
ความรู้และมี
คุณธรรม 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

14 โครงการจดักิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ดี
ขึ้น 

ร.ร.บ้านดอนปอ 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
"ด้วยรักและห่วงใย" 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
มีทักษะการเรียนรูต้าม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

รร.บ้านดอนปอ 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

16 โครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้ของเด็กนักเรียน 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรูร้ะบบ ICT 

ร.ร.บ้านโนนสว่าง 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กมีความรู้
ความใจในการ
ใช้ ICT มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการ "เศรษฐกิจ
พอเพียง" 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
รู้จักแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร.ร.บ้านโนนสว่าง 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

นักเรียนสามารถ
น าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

18 โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

เพื่อสร้างเสริม
พัฒนาการของเด็กให้ดี
ขึ้น 

ร.ร.บ้านโนนสว่าง 
(อุดหนุนส่วน
ราชการ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

เด็กนักเรยีนมี
พัฒนาการที่ดี
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

19 โครงการปรับปรุง
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นาด ี

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาดีให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

ปรับปรุงก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาด ี

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปรับปรุง
ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาดีได้รับการ
ปรับปรุงให้มสีภาพที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการก่อสร้าง
โรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้น
นาด ี

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีโรงอาหารที่ไดม้าตรฐาน 

ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาด ี

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
โรงอาหารทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านนาด ี

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีห้องน้ าท่ีได้มาตรฐานถูก
สุขลักษณะ 

ก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านนาด ี

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาด ี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ห้องน้ าท่ีได้มาตรฐาน
ถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
  
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.2 แผนงานการศึกษา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

22 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

เพื่ออุดหนุนอาหาร
กลางวันและอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน  2 
แห่ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 
2 แห่ง 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการสนับสนุน
อาหารเสริมนมและค่า
ใช ้จ่ายการจัดการศึกษา 

กอง
การศึกษา 

23 วัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อให้เด็กมีอาหาร
เสรมิ (นม) เพียงพอ 

เด็กนักเรยีน ร.ร.บ้าน
โนนสว่าง,ร.ร.บ้าน
ดอนปอ,ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 2 แห่ง 

1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 จ านวน  
4  แห่ง 

เด็กนักเรียนและเด็กเล็ก
มีมีอาหารเสริม (นม) 
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

กอง
การศึกษา 

24 จ้างครูเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรยีนและเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการจัดการศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพผูเ้รียน 

ร.ร.บ้านโนนสว่าง 
(อุดหนุนส่วนราชการ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
1 แห่ง 

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียน 

กอง
การศึกษา 

รวม 24  โครงการ   7,638,152 7,638,152 7,638,152 7,638,152 7,638,152    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของโครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

1 โครงการควบคมุ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อก าจัดยุงลาย
ภายในหมู่บ้านไม่
ก่อให้เกิดไข้เลือดออก 

รณรงค์ ประชาสมัพันธ์
และการป้องกันการเกิด
โรคไขเ้ลือดออก หมู่ที่ 1 
- 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ด าเนินการอยา่ง
น้อย 1 ครั้ง 

ประชาชน
ปลอดภัยไมเ่ป็น
ไข้เลือดออก มี
สุขภาพแข็งแรง 

ส านักปลดั 

2 โครงการพ่น
หมอกควันก าจัด
ยุงลาย 

เพื่อก าจัดยุงลายไม่ให้
ไปแพร่เช้ือหรือท าการ
ขยายพันธ์ต่อไปได้อีก 

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ของเทศบาลต าบลโนน
สว่าง หมู่ที่ 1-11 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ยุงลายในพ้ืนท่ีถูก
ก าจัด หยุดการ
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

3 โครงการเฝ้า
ระวังเชิงรุกเพื่อ
รองรับท้องถิ่น
ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าใน
คนและสัตว์เลี้ยง 

พื้นที่ต าบลโนนสว่าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

พื้นที่ต าบลโนนสว่าง
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

4 โครงการรณรงค์
ประชาสมัพันธ์
โรคเอดส ์

เพื่อเป็นการกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้เยาวชน
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและเสรมิสร้าง
ทัศนคติที่ดีในการป้องกัน
โรคเอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

เยาวชน ประชาชน
ทั่วไป 

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

เยาวชนประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และเป็นการ
เสรมิสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อการป้องกันโรค
เอดส์และโรคตดิต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ี

เพื่อขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์ 
อัครราชกุมาร ี

พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

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

พื้นที่ต าบลโนน
สว่างปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

6 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 
ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อส ารวจข้อมลูสุนัข 
แมว ในพื้นที่ต าบลโนน
สว่างพร้อมขึ้นทะเบียน 

พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

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

พื้นที่ต าบลโนน
สว่างปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

7 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน
ก่อนน าส่งโรงพยาบาล 
(หน่วยกู้ชีพ) 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที ่

ผู้ป่วยฉุกเฉินใน
เขตเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้ป่วย
ฉุกเฉินท่ีได้รบั
การบริการ 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 

8 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านตามโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อด าเนินงานตาม
แนวทางพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
- 11 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 มีการอุดหนุน
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนได้ท า
กิจกรรมตาม
แนวทาง
พระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

9 โครงการอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะ
พึ่งพิงได้รับการดูแล
ทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และสังคม เพื่อ
ลดบัญหาทางด้าน
สาธารณสุข สังคม  

ผู้สูงอายุมภีาวะ
พึ่งพิง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้ได้รับ
การดูแล 

ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแลทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสงคม เพื่อลด ปญี
หาทางด้านสาธารณสุข 
ประซาขนให้มีคณุภาพ
ชีวิตที่ ดี 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

  
    

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI) 

10 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ด้าน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าทีด่้าน
ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ 

เป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้อต้น
ให้แก่ผู้ที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 

ส านักปลดั 

รวม 10  โครงการ   880,000 880,000 880,000 880,000 880,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI)  

1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ และด้อยโอกาส
ทางสังคม 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจติใจ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส ในด้านสุขภาพ 
สังคม 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และ
ผู้ด้อยโอกาส ใน
พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส มีความรู้
ความเข้าใจรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแล
สุขภาพอนามัย ของ
ตนเอง  

ส านักปลดั 

2 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสงค์ขอรับ
การช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชนได้ตรง
ตามความต้องการและ
เหมาะสม 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI)  

3 อุดหนุนส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
เหล่ากาชาด ตามพันธกิจ
และตามแผนงานของเหล่า
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 

ส านักงานเหล่า
กาชาดจังหวัดบึง
กาฬ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนไดร้ับการ
บรรเทาทุกข์จาก
ส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ   180,000 180,000 180,000 180,000 180,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI)  

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพกลุม่สตรี    

เพื่อสร้างภมูิคุ้มกันดา้นจิตใจแกส่ตรี
และครอบครัว 

กลุ่มสตรีในพื้นที่
ต าบลโนนสว่าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

กลุ่มสตรีในต าบลโนน
สว่าง ได้ปฏบิัติและมี
จิตส านึกในหน้าท่ีตนเอง 

ส านักปลดั 

2 โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพเด็ก 
เยาวชน 
 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนไดรู้้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิด
ภาคเรยีนให้เกิดประโยชน์และ
ห่างไกลจากอบายมุขและสิ่งเสพตดิ 

เยาวชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโนนสว่าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนได้รู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และห่างไกล
จากอบายมุขและสิ่งเสพ
ติด 

ส านักปลดั 

3 อุดหนุนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
โนนสว่าง 

เพื่อส่งเสริมสภาองค์กรเยาวชน
พัฒนาท้องถิ่น 

สภาเด็กและ
เยาวชนต าบล
โนนสว่าง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
เยาวชนท่ีเข้า
ร่วม 

เยาวชนมีบทบาทในการ
พัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ   90,000 90,000 90,000 90,000 90,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการประเพณี
เทียนเข้าพรรษา 

เพื่ออนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามให้คงอยู ่

ถวายจตุปัจจัย
และเทียน
เข้าพรรษาให้วัด
ภายใน ต าบล
โนนสว่าง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการประเพณีวัน
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและ
ผู้สูงอายไุด้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 
- 11 ต าบลโนน
สว่าง ปีละ 1 
ครั้ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี และ
ผู้สูงอายไุด้ท า
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการประเพณี
ลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณ ี

หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการประเพณี
บุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชนอนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญา
และได้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมในอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต าบล
โนนสว่างต่อต้าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชน/ประชาชน
มีกิจกรรมร่วมกัน 

หมู่ที่ 1 - 11 
ต าบลโนนสว่าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชน/เยาวชนมี
ความรู้รักสามคัคี มี
สุขภาพท่ีแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อฝึกอบรมและ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้
เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม 

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

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
และสามารถน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้

กอง
การศึกษา 

7 โครงการงานราช
พิธีและโครงการ
ตามพระราชกรณีย
กิจ 

เพื่อด าเนินงานรัฐพิธี
และตามพระราชกรณีย
กิจหรือตามมติครม. 
หนังสือสั่งการตา่งๆที่
เกี่ยวข้องกับงานพิธีการ
โครงการพระราชด าร ิ

โครงการงานราช
พิธีและโครงการ
ตามพระราช
กรณียกิจ 

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

ด าเนินงานรัฐพิธีและ
ตามพระราชกรณียกิจ
หรือตามมติ
คณะรัฐมนตร ี

กอง
การศึกษา 

รวม 7  โครงการ   980,000 980,000 980,000 980,000 980,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.7 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

(KPI)  

1 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนผู้มรีายได้น้อย 

เกษตรกรใน
พื้นที่ต าบลโนน
สว่าง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ที่มี
รายได้น้อย 

ประชาชนไดร้ับความ
ช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อน 

ส านักปลดั 

รวม 1 โครงการ     100,000 100,000 100,000 100,000 100,000       
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุในต าบล
โนนสว่าง 

7,710,000 7,710,000 7,710,000 7,710,000 7,710,000 จ านวน
ผู้สูงอายุท่ีรับ
เบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

ส านักปลดั 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้พิการ 

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้พิการ 

ผู้พิการในต าบล
โนนสว่าง 

1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 จ านวนผู้
พิการที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้พิการได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

ส านักปลดั 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ให้กับผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อเป็นสวัสดิการและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลโนนสว่าง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้ป่วย
เอดส์ที่รับเบี้ย
ยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการตาม
สิทธ์ิพึงได ้

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  
 เทคโนโลยีสารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภมูิปัญญาของท้องถิ่น 
      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   4.8 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
  

    
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทต.โนนสว่าง 
(ตามแผนระบบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ) 

เพื่อสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทต.โนน
สว่าง (ตามแผนระบบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 

กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ ทต.โนน
สว่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักปลดั 

รวม 4  โครงการ   9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสารเทศบาล 

เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารให้ทันสมัยและ
เป็นศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารเทศบาลต าบล 

ปรับปรุงระบบแสดงความ
คิดเห็นและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์/เป็นศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร/ขอรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อ
บริการประชาชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ด าเนินการ
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารที่
ทันสมัย 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถิ่น 
  6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ หนองบัว หนองบ่อ 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ 
รอบบริเวณหนองบัว 
หนองบ่อ 

พื้นที่บริเวณหนองบัว 
หนองบ่อ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ด าเนินการ
อย่างน้อย
จ านวน 1 ครั้ง 

มีการพัฒนา
ภูมิทัศน์ รอบ
บริเวณหนอง
บัว หนองบ่อ 

ส านักปลดั 

รวม 1  โครงการ   300,000 300,000 300,000 300,000 300,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถิ่น 
  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจดัฝึกอบรม
และทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชนจัดการท่องเที่ยว 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตาบลโนนสว่าง 

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
โนนสว่าง 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดการท่องเที่ยว
ชุมชนสร้างงานสร้าง
รายได ้

ส านักปลดั 

2 โครงการขยายไหล่ทาง
เส้นทางจักรยาน จาก
หนองบ่อ – โนนบัก
ดาว 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ในการปั่น
จักรยานในการออก
ก าลังกาย 

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

- - 500,000 - - เส้นทาง
จักรยานจาก
หนองบ่อ – 
โนนบักดาว 

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การปั่นจักรยานออก
กาลังกายอย่าง
ปลอดภัยมากขึ้น 

ส านักปลดั 

3 โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์สองข้างทางถนน
บริเวณหินสามเสา้ ม.
1 – หนองหัวช้าง ม.8 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์
สองข้างทางให้
สวยงามสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

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

- - - 100,000 500,000 มีการ
ด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ประชาชนมีพื้นที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจและสถานท่ี
ออกก าลังกายมากข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และพลังงานอย่างย่ังยืน  
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การส่งเสริมการท่องเท่ียว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการท่องเท่ียวและการบริการในท้องถิ่น 
  6.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน บ้านดอนปอ 
ตามโครงการแข่งว่าว
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นประชาสัมพันธ์
พื้นที่และพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวอันจะ
ก่อให้เกิดการสร้าง
รายได้เสริมให้กับคนใน
ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อุดหนุนอย่าง
น้อยจ านวน 1 
ครั้ง 

ประชาชนท้ังในระดับ
อ าเภอ จังหวัดได้รู้จัก
ว่าต าบลโนนสว่างมี
ทรัพยากรพื้นที่ท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ ์

ส านักปลดั 

5 ก่อสร้างสวนสาธารณะ
บริเวณหนองบ่อ - 
หนองบัว 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจของประชาชน 

บริเวณหนอง
บ่อ หนองบัว 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 สวนสาธารณะ
หนองบ่อ 
หนองบัว 

ประชาชนมีพื้นที่
ท่องเที่ยวพักผ่อน
หย่อนใจและสถานท่ี
ออกก าลังกายมากข้ึน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   30,000 230,000 10,730,000 10,330,000 10,730,000    
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

เพื่อทราบปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนและบริการ
จัดเก็บภาษ ี

หมู่ที่ 1 - 11 ต าบล
โนนสว่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ด าเนินการ
อย่างน้อย 1 
ครั้ง 

ทต.ไดร้ับทราบปญัหารับรู้
ความต้องการของ
ประชาชนและหาแนว
ทางแก้ไข 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อปฏิบัติงานจัดท า
แผนให้มีเป้าหมาย 
แบบแผนชัดเจน 

หมู่ที่ 1 - 11 ต าบล
โนนสว่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ทต.ไดร้ับทราบรับฟัง
ปัญหาของประชาชนและ
น าไปจัดท าแผนพัฒนา 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการวันเทศบาล 
24 เมษายน 

เพื่อให้พนักงาน
เทศบาล ได้ตระหนัก
และร าลึกถึงบทบาท
หน้าท่ีและความส าคญั
ของหน่วยงาน ที่มีต่อ
ประชาชน 

จ านวน  1  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 ครั้ง พนักงานเทศบาลและ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักและร าลึกถึง
บทบาทหน้าท่ีและ 
ความส าคญัของ
พนักงานท่ีมีต่อ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

4 โครงการพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง 
และบุคคลดเีด่น 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
และพัฒนาให้พนักงาน
มีความประพฤติตน
เป็นแบบอย่างท่ีดีและ 
อุทิศตนเพื่อประโยชน์
แก่ท้องถิ่นและองค์กร 

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ที่ได้รับ
เป็นบุคคลดีเด่น  

พนักงานมีขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. 02 

 
 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 พัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต าบลโนน
สว่าง 

เพื่อเพ่ิมทักษะ ความรู้
และประสบการณ์
ใหม่ๆ มาใช้ในการ
ปฏิบัติกับชุมชน 

ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงาน
เทศบาล/พนักงาน
จ้าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน  80 คน มีพื้นท่ีจอดรถยนต์,
รถจักรยานยนต์
เพียงพอส าหรับ
พนักงานและผู้มารับ
บริการ 

ส านักปลดั 

6 โครงการยกระดับ
การมีส่วนร่วม
ภายใต้การมีส่วน
ร่วมองค์กรหลัก  4  
ฝ่าย 

เพื่อเปิดระบบราชการ
ให้ประชาชน หรือภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ 

องค์กรหลัก  4  
ฝ่าย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เป็นหลักการใน
การบริหาร
ราชการแผ่นดิน
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

ประชาชน หรือภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ 

ส านักปลดั  

 
97 



 

แบบ ผ. 02 

 
 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
      7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลกัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการเคาะประตู
บ้านเสียภาษ ี

เพื่อเร่งรัดให้
ประชาชนมีการเสีย
ภาษีและเพิ่มรายได้
จัดเก็บเงินภาษีให้แก่ 
ทต. 

ประชาชน หมู่ที่ 1 
-11 ต าบลโนน
สว่าง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้มาเสีย
ภาษี 

เทศบาลสามารถ
จัดเก็บภาษไีด้ทุก
ประเภท 

กองคลัง 

รวม 7  โครงการ   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
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บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
 

 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมลงท่อระบายน้ า
(สายนานางสายทอง  
จันทวงศ์ – ล าห้วย 
อาฮงบริเวณนานางสุข
กี้  สอนเชียงค า) หมู่ที่  
1 บ้านโนนสวา่ง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว  750 
เมตร ขนาดกว้าง  6 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
4,500  ตรม. 
 

- - 600,000 600,000 - ถนน คสล. 
ยาว 750 
เมตร กว้าง 6 
เมตร 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและน้ า
ระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

2 เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิ
กคอนกรีต (เดิม) สาย
โนนสว่าง - ดอนปอ   

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมาสะดวก
ภายในหมู่บ้านและ
เชื่อมต่อระหว่าง
หมู่บ้าน 

ระยะทางยาว 8,070  
เมตร  ขนาดกว้าง 5-6 
เมตร ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 48,200 ตรม. 

19,287,300 19,287,300 19,287,300 - - ถนนแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต 
ยาว 48,200 
กว้าง 5-6 ม. 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและน้ า
ระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

100 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ช่วงบ้านนางอั้ว  
ชินค า - บ้านนายทอง
นาค  พิมพรภิรมย์ หมู่ที่  
1 บ้านโนนสวา่ง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ระยะทางยาว  100 
เมตร กว้าง  6 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

100,000 100,000 - - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ระหว่างนานายหนู  
สังกะสี - บ้านนางพรมณี 
ศิริสุวรรณ หมู่ที่  1  
บ้านโนนสว่าง 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ระยะทางยาว 100 
เมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- - 100,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

101 

 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  1  บ้านโนนสว่าง) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล. ระหว่างบ้านนาย
ศิลปะชัย  ชัยประภา - 
บ้านนางวาสนา  บุญมา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขังผิวจราจร 

ระยะทางยาว  130 
เมตร กว้าง  5 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - - 100,000 100,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังลงสู่พื้นท่ี
การเกษตร ระหว่างนา
นายหนู  สังกะสี - นา
นายบุญเติม  พิมพร
ภิรมย ์

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาและ
ขนส่งผลผลิตได้
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทางยาว 120 
เมตร กว้าง  4 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวก 

กองช่าง 

รวม 6  โครงการ   19,487,300 19,487,300 20,087,300 700,000 100,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วง
สวนนางบุญล้น  ทีหอค า - 
สวนนายสมพงษ์ เข็มศิริ)  
หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,600 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
เสรมิผิวถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายชาติ ผ่ายพันธ์ 
- บ้านนายพัชระ  แสงกอง
มี) หมู่ท่ี  2 บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  85  
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
 

144,500 144,500 144,500 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนางประกอบ  บัวม ี
- บ้านนางสมใจ  ชัยสุวรรณ์) 
หมู่ที่  2 บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  104 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

176,800 176,800 176,800 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย

สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายประสงค์  
เพียรพันธ์ - บ้านนายทอง
อาจ  สิงห์ชมภู) หมู่ที่  2 
บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150  เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 120,000 120,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 



 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.(ช่วงบ้าน
นางส าลี  เข็มศริิ - บ้านนายบุญ
รอด  สิมลี) หมู่ที่  2 บ้านชัย
บาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  103  
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 110,000 110,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.(ช่วงบ้าน
นายบุญชู  สมบัวคู) หมู่ที่  2 
บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  335 เมตร 
ตามราย ละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 300,000 300,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล.(สายบา้น
นายด า  อะภัย - บ้านนายวิเชียร  
จันเหลือง) หมู่ที่ 2 บ้านชัย
บาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  120 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ตาม
ราย ละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - - 330,000 330,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  2  บ้านชัยบาดาล) 
 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.(สาย
บ้านนางประกอบ  บัวมี – 
บ้านนางอุทัย  เข็มศิริ) หมู่ที่ 2 
บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  120 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 425,000 425,000 - ท่อระบายน้ า
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย

สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า (ตัวยู) 
(ช่วงบ้านนายชาติ  ผายพันธ์ – 
บ้านนางวันลี  สิมลี) หมู่ที่  2 
บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สญัจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  100  
เมตร ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- -  100,000 100,000 ท่อระบายน้ า
พร้อมขยาย
ไหล่ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน คสล. 
(ช่วงบ้านนายถาวร  อะภัย - 
บ้านนายสุกัน  เดชบญุ) หมู่ที่  
2 บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง  90  เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - - 90,000 90,000 ปรับปรุง/ซ่อม 
แซม ถนน 
คสล. ระยะ 
ทาง 90 เมตร 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ   1,321,300 1,441,300 2,276,300 1,355,000 520,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก (ช่วง
บ้าน น.ส.นิภาพร      
ม่วงแก้ว - หลังบ้านนาย
ศิลป์ชัย  สุทธิประภา)
หมู่ที่  3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 100,000 100,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ า (ช่วงสี่แยกบ้านนาย
ประสาร  บุตรพรม – 
บ้านแดง  ชาวชอบ) หมู่
ที่ 3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 50 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 70,000 70,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง (ช่วง
บ้านนายสมหมาย  คนหล้ า - 
สามแยกหนา้เทศบาลต าบล
โนนสว่าง) หมู่ที่  3 บ้านสรร
ทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 200,000 200,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
(ช่วงสามแยกบ้านนาย
ประเสริฐ  สดุสนธ์ - สาม
แยกหน้าเทศบาลต าบลโนน
สว่าง) หมู่ที่ 3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 200 
เมตร  ตามรา ยละ
เอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

200,000 200,000 - - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทาง (ช่วงบ้านนาย
สมหมาย  คนล้ า – บ้านนางวัน
จังกร  ประชุมสาย) หมู่ที่ 3 
บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทางยาว  100 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

170,000 170,000 170,000 - - ท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 เสรมิผิวถนน คสล. (ช่วงบ้าน 
น.ส.นิภาพร  ม่วงแก้ว - บ้าน
นางสา  เสถียรขันต์) หมู่ท่ี  3  
บ้านสรรทวี  

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

ระยะทาง 100 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

100,000 100,000 - - - ระยะทางที่
ด าเนินการเสริม
ผิวถนน คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 เสรมิผิวถนน คสล. (ช่วงบ้าน 
นายนิยม  ค าผาย – บ้านนาง
อุดร  หลานวงค์) หมู่ที่  3  บ้าน
สรรทวี  

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

ระยะทาง  100 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 100,000 100,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการเสริม
ผิวถนน คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
มากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  3  บ้านสรรทวี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(ช่วงสวนยางพารานายด ารง  
พรมบิน - สวนยางพารา นาง
จุฬาลักษณ์  แก้วสะอาด) หมู่ที่ 
3 บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
รวดเร็ว 

ระยะทาง  
2,000 เมตร กว้า  
4  เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 

 
9 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(ช่วงสวนยางพารา นายจันทรี  
ทิมาบุตร - สวนยางพารา น.ส.
กรรณิกา  ม่วงแก้ว) หมู่ที่ 3 
บ้านสรรทวี 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
รวดเร็ว 

ระยะทาง  
2,000 เมตร  
กว้า  4  เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 

รวม 9  โครงการ   470,000 770,000 1,840,000 570,000 400,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วง
บ้านนายการ  ลสุุข - วัด
โนนงามคามวสีฯ) หมู่ที่ 
4  บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  350 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

962,500 962,500 962,500 962,500 962,500 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (ช่วงบ้าน
นางหนูเลียน แก้วล้วน - 
บ้านนายดอน โคตร
พรม) หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  250 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 200,000 200,000 200,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (ช่วงบ้าน
นายอุทัย  ผ่านวงค์ - บ้าน
นางจันทร์  สังกะสี) หมู่ที่  
4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 
เมตร ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

150,000 150,000 - - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (ช่วงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นนาดี - 
สวนยางนางลัดดา       
ดวงเลิศ) หมู่ที่  4 บ้าน 
นาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 
 

- - 200,000 200,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (ช่วงบ้านนายสิงห์  
สุขวัน - บ้านนางทองมี     
สมประสงค์) หมู่ที่  4 บ้าน
นาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 150,000 150,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า (ช่วง
บ้านนายเทพพิทักษ์  วงชาลี 
- บ้านนางอรัญญา          
บุญฤทธ์ิ) หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 340,000 340,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  4  บ้านนาดี) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (ช่วงบ้านนางจันทรกร  
หลักชัย - บ้านนายแสวง  
สุวรรณ) หมู่ที่ 4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 
เมตร ตามรายละ 
เอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - - 500,000 500,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (ช่วงนายอินตา       
สิงห์สาย - บ้านนายสมโภช      
สวนดี) หมู่ที่  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร  ตามรายละ 
เอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 200,000 200,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก (ช่วงบ้านนายประสาร  
บุตรพรม - บ้านนางสง่า    
จวนโสม) หมู่ท่ี  4 บ้านนาด ี

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ า
ไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทาง  100 
เมตร  ตามรายละ 
เอียดแบบแปลนท่ี 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 100,000 100,000 100,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 9  โครงการ   1,112,500 1,262,500 2,152,500 2,502,500 1,762,500    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วง
บ้านนายสุทธิพน     
เคลือวัลย์ – บ้านนาย 
บุญชู  เต็มเปี่ยม) หมู่ที่  
5  บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  50 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทาง 
คสล.(ช่วงบริเวณหน้า
โรงเรียนบ้านดอนปอ) 
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  90 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
 

80,000 80,000 80,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงหน้าประตูโรงเรียนบ้าน
ดอนปอ - บ้านนายบุญชู  
เต็มเปีย่ม) หมู่ที่  5 บ้าน
ดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  270 
เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 
  

- 150,000 150,000 150,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายบัวลอง  สิมลี - 
บ้านนายสรุินทร์  เขื่องหม้อ) 
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  300 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
 

- 250,000 250,000 250,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

116 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนางบุญ  บุตรดา - 
บ้านนายอรุณ  พลภักดี) หมู่
ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล.
(ช่วงบ้านนายสุรศักดิ์  ภดูอย 
- บ้านนายปรีชา  ภูดอย) 
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  75 เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 
 

- - 70,000 70,000 70,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

117 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนางกิตยาพร  
มาลาศรี - บ้านนางปิ่น    
นาหอค า) หมู่ที่  5 บ้าน  
ดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  72 เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 

- - 70,000 70,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนายบุญชู  สมบัวคู 
- บ้านนายประมวล  นิลเกตุ) 
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  140 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
 

- - - 120,000 120,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

118 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนายสุชาติ เฉลิมตรี 
- บ้านนายประมวล  ศรีวงค์) 
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  135 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
  

- - - 140,000 140,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(ช่วงบ้านนางบุญ  บุตรดา - 
บ้านนางสุดา  จุมม่วง) หมู่ที่  
5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  245 
เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- - - 220,000 220,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
119 

 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน (ช่วงสี่แยกหน้าโรงเรียน
บ้านดอนปอ - แยก รพ.สต.บ้าน
ดอนปอ) หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  270 
เมตร กว้าง  0.50 
เมตร ลึก 0.40 
เมตร 
 

- - - 240,000 240,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ าพร้อม
ขยายไหล่ทาง คสล. (ช่วงหน้า
บ้านนางข าอรุณ  โหราจันทร์ - 
บ้านนางนิภาพร  สารพันล า) หมู่
ที่  5  บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 
เมตร   ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวก
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
120 

 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(บ้านนายหนูพิษ  กิตกองสี - 
บ้านนายประสิทธ์ิ  สิบหมู่)
หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ   

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

255,000 255,000 255,000 255,000 255,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างถนนลูกรัง รอบ
บริเวณทีส่าธารณะ (แก่ง
อาฮง) หมู่ที่  5 บ้านดอนปอ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  3,500 
เมตร  กว้าง  5 
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
การขนส่งผลผลิต
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  5  บ้านดอนปอ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(บ้านนายประสิทธ์ิ  สิบหมู - 
บ้านนายวีรชัย  สุรินทร์) หมู่
ที่  5 บ้านดอนปอ   

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200
เมตร ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- - 340,000 340,000 340,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
น้ าระบายสะดวก

ขึ้น 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง คสล. 
(บ้านนายเหมือนฝัน        
พลภักดี - บ้านนางกงไกร   
ชัยสงคราม) หมู่ที่  5 บ้าน
ดอนปอ   

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  300 
เมตร  กว้าง  5 
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

  825,000 825,000  ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
การขนส่งผลผลิต
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 14  โครงการ   895,000 1,295,000 2,750,000 3,340,000 2,045,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  6  บ้านหนองดินด า) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
ทางเข้าที่พักสงฆ์พุทธวัง
ทอง - ทางไปส านักงาน
เทศบาลต าบลไคสี) หมู่ที่ 6 
บ้านหนองดินด า 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง  1,050  
เมตร กว้าง 5 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือ
มีพื้นท่ีผิวคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 5,250 
ตารางเมตร 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ปรังปรุง/ซ่อมแซมเสริมผิว
ถนน คสล. (สายบ้านหนอง
ดินด า-หนองแฮ่) หมู่ที่ 6 
บ้านหองดินด า  

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ระยะทาง 100 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
เสรมิผิวถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  6  บ้านหนองดินด า) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบายน้ า 
จ านวน 2 จุด (สายแยกห้วย
นางงอย - ห้วยอาฮง ช่วงนา
นายปาน  ขุขันต์) หมู่ที่ 6 
บ้านหนองดินด า 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรรวดเร็ว 

ระยะทาง  1,000 
เมตร กว้าง  4  
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลนที่ 
ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 700,000 700,000 700,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวาง
ท่อ 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 

4 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
(สายจากบ้านหนองดินด า - 
ถนนทางหลวงหมายเลข 
2474) หมู่ที่  6 บ้านหนอง
ดินด า 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรรวดเร็ว 

ระยะทาง  1,500 
เมตร กว้า  6  เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวก ลด
ต้นทุนการผลิต 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   4,000,000 4,000,000 4,700,000 4,600,000 4,600,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  7  บ้านบูรพา) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง จาก
บ้านนางน้อย  พันธศรี - 
หน้าบ้านนายเตี้ย        
สุทธิประภา  หมู่ที่  7  
บ้านบูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 
เมตร ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 
 

- 340,000 340,000 340,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลูกรัง (จากวัด
วังทอง - สวนยางนายบุญ
ช่วย  ชินค า) หมู่ที่  7 
บ้านบูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  6,000 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

600,000 600,000 600,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  7  บ้านบูรพา) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก (จากหน้า
บ้านนางสมพงษ์  ภูศิริ - 
หน้าศาลาประชาคม) หมู่ที่ 
7 บ้านบูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 
 

100,000 100,000 100,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง (จาก
หน้าบ้านนายประยูร  ต้น
สภา-ทางแยกหน้าบ้าน
นายเคน  โสบรรเทา) หมู่ที่  
7 บ้านบูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- 300,000 300,000 300,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  7  บ้านบูรพา) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง (จาก
หน้าบ้านนายทวีศักดิ์  
เสนสาย-หน้าบ้านนาง
เดือนเพ็ญ  จันทมงคล) 
หมู่ที่  7 บ้านบูรพา 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- 400,000 400,000 400,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ   700,000 1,740,000 1,740,000 1,040,000 -    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  8  บ้านหนองไฮ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายสุนัน  ศรีบญุ
เรือง - บ้านนายสุมา  
โบราณ หมู่ที่  8  บ้าน
หนองไฮ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  80 
เมตร กว้าง  5 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  

100,000 100,000 100,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
น้ าประปา - บ้านนาย
บุญรัก  พลภักดี  หมู่ท่ี  
8  บ้านหนองไฮ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 60 เมตร 
กว้าง  5 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

80,000 80,000 80,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. รอบ
หนองหัวช้าง หมู่ที่  8  
บ้านหนองไฮ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  1,300 
เมตร กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  8  บ้านหนองไฮ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน คสล. สายนา
นางจันทร์สุดา  ก่อแก้ว – 
นานายปรีชา  หนูแก้ว) 
หมู่ที่ 8 บ้านหนองดินด า  

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 900,000 900,000 900,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ซอย
ข้างศาลาประชาคม - บ้าน
นายอุดม  นาภิมนต์ หมู่ที่  
8  บ้านหนองไฮ 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  150 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 150,000 150,000 150,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  8  บ้านหนองไฮ) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ช่วง
บ้านนายโสภา  วงค์แสนสุข 
- บ้านนายทศพล  สกุลมา 

เพื่อการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 
150 เมตร กว้าง  
1.50 เมตร  

- 80,000 80,000 80,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ช่วง
หน้าวัด บรมสมพร - ซอย
น้ าประปา 

เพื่อการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 
200 เมตร กว้าง  
1.50 เมตร  

- 200,000 200,000 200,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง ช่วง
บ้านนายบุญรัก  พลภักดี - 
บ้านนายสรุิยา  สมพิทักษ์ 

เพื่อการคมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ระบายน้ าไม่ให้ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 
150 เมตร กว้าง  
1.50 เมตร  

- 80,000 80,000 80,000 - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนใช้
สัญจรไป-มา
สะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 8  โครงการ   180,000 540,000 1,260,000 2,050,000 1,150,000    
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
บ้านพรนิยม - ล าห้วย
กอไผ่เหลือง) หมู่ที่  9  
บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  417 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 912,000 912,000 912,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
(บ้านนายแสวง 
ทองเหลือง) หมู่ที่  9  
บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 60 เมตร 
กว้าง 4 เมตร หนา 
0.15 เมตร พ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 240 ตร.ม. 

- 300,000 300,000 300,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
(หลังร.ร.หนองเข็ง
วิทยาคม  - บ้านนาง
วิลัย บุญหล้า) หมู่ที่  9  
บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 100 ม. 
กว้าง 4 ม. หนา 0.15 
เมตร พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
400 ตร.ม. 

- - 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทาง 
(สายบ้านพรนิยม - ล า
ห้วยผึ้ง) หมู่ที่  9  บ้าน
พรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 - - ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมขยายไหล่ทาง 
(ช่วงหน้า รร.บ้านโนน
สว่าง - รร.หนองเข็ง
วิทยาคม) หมู่ที่  9  
บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 300  
เมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังพร้อมวางท่อระบาย
น้ า (สายบ้านพรนิยม - นา
นายเตียง  มะโนราช      
ต.โป่งเปือย) หมู่ที่  9  
บ้านพรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว
และระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทางยาว 
200 เมตร กว้าง 
4.00 เมตร วาง
ท่อระบายน้ าขนาด 
1.00 x 1.00 
เมตร 

- - 120,000 120,000 120,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติการ 
เกษตรได้รวดเร็ว
และน้ าระบาย
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า
พร้อมขยายไหล่ทาง (ช่วง
หลัง รร.หนองเข็ง
วิทยาคม-สามแยกบ้าน  
พรนิยม) หมู่ท่ี  9  บ้าน     
พรนิยม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
300  เมตร  ตาม
รายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

400,000 400,000 400,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนใช้สัญจร
ไป-มาสะดวกและ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

รวม 7  โครงการ   1,100,000 1,400,000 2,632,000 1,532,000 1,232,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  10  บ้านโนนงาม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล. (ช่วง
วัดโนนงาม - วัดบ้านพร
นิยม) หมู่ท่ี  10  บ้าน
โนนงาม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  350 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

962,500 962,500 962,500 962,500 962,500 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
บ้านโนนงาม - บ้าน
บูรพา) หมู่ที่  10  บ้าน
โนนงาม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง  350 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. (สาย
แยกไร่นิ้งหน่อง - ส านัก
สงฆ์พุทธวังทอง) หมู่ที่  
10  บ้านโนนงาม 

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 

134 
 
 



 

แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  10  บ้านโนนงาม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างวางท่อระบาย
พร้อมขยายไหล่ทาง 
(ช่วงบ้านนางดวงใจ - 
หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่  
10  บ้านโนนงาม 

เพื่อระบายน้ า
ไหลเวียนได้สะดวกน้ า
ไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว 28๐ 
เมตร  ตามรายละ 
เอียดแบบแปลนท่ี ทต.
โนนสว่างก าหนด 

250,000 250,000 250,000 - - รางระบาย
น้ า 

ระบายน้ าไหลเวียน
ได้สะดวกน้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

รวม 4  โครงการ   1,512,500 1,812,500 1,812,500 1,562,500 1,562,500    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล (สาม
แยกสวนยางพารานาย
สุบิน วงค์ศรีเทพ - 
ส านักสงฆ์แคนทอง) หมู่
ที่ ๑๑ บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างเสริมผิวถนน 
คสล (ซอยคริสตจักร)  
หมู่ที่  11  บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทางยาว 100 
เมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

200,000 200,000 200,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

 

 
136 

 



 

แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เสริมผิวพาราแอสฟัลต์
ติกคอนกรีต(สายหน้า 
รร.บ้านโนนสว่างถึง
ลานยาง  
ภ.ภักดี) หมู่ที่  11  
บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทางยาว 1,300 
เมตร   ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างวางท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก (ช่วง
บ้านช่างดอน - หลัง
บ้านนายประเสริฐ   
สุดสนธิ์) หมู่ที่  11  
บ้านโนนดู ่

เพื่อระบายน้ า
ไหลเวียนได้สะดวกน้ า
ไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้านในช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว 1๕๐ 
เมตร  กว้าง  4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

 - - 250,000 250,000 รางระบาย
น้ า 

ระบายน้ าไหลเวียน
ได้สะดวกน้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างรางระบายน้ า (ช่วง
บ้านนางดวงดาว พันธะศรี - 
บ้านนายช านาญ แก้ว
สะอาด) หมู่ที่  11 บ้าน
โนนดู ่

เพื่อระบายน้ า
ไหลเวียนได้
สะดวกน้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

ระยะทางยาว ๕๐ 
เมตร  กว้าง  4.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 35,000 35,000 35,000 รางระบาย
น้ า 

ระบายน้ าไหลเวียน
ได้สะดวกน้ าไม่ท่วม
ขังภายในหมู่บ้าน
ในช่วงฤดูฝน 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างวางท่อระบายน า
พร้อมขยายไหล่ทาง(ช่วง
สามแยกบ้านนางสอน มีคณุ 
- สามแยกหน้าเทศบาล
ต าบลโนนสว่าง) หมู่ที่  11  
บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ระบายน้ าไม่ให้
ท่วมขัง 

ระยะทาง  200 เมตร 
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - 300,000 300,000 300,000 ท่อระบาย
น้ าพร้อม
ขยายไหล่
ทาง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและน้ า
ระบายสะดวกขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนนลูกรัง (ช่วง
บ้านนายช านาญ แก้ว
สะอาด – สวนยางพารา
นายทองยาน  แก้ว
สะอาด) หมู่ที่  11 บ้าน
โนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  100 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 100,000 100,000 100,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

กองช่าง 

8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (ช่วงหน้ารร.หนอง
เข็งวิทยาคมถึงสวน
ยางพารานางค าพันธ์ 
บุญฤทธ์ิ) หมู่ที่  11 
บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  800 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 800,000 800,000 800,000 - ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02/1 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (หมู่ที่  11  บ้านโนนดู่) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (ช่วงบ้านนาย
ปัญญา โอนนอกถึงสวน
ยางพารานายหลี ไชย
ครุต) หมู่ที่  11 บ้าน
โนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ระยะทาง  1,500 
เมตร  ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

- - 900,000 900,000 900,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง (ช่วงสวน
ยางพารานางลา ดอน
ทองถึงสวนยางพารา
นายอุไร อุสาหะ) หมู่ที่  
11 บ้านโนนดู ่

เพื่อการคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวก
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรไดร้วดเร็ว 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- - - 800,000 800,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและการ
ขนส่งผลผลติ
การเกษตรได้
รวดเร็ว 

กองช่าง 

รวม 10  โครงการ   500,000 1,400,000 5,435,000 6,485,000 5,585,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3 แผนงานการเกษตร (หมู่ที่  6  บ้านหนองดินด า) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
ท่อเหลี่ยมข้ามล า
ห้วยอาฮงตอนบน  
หมู่ที่  6  บ้าน
หนองดินด า 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีได้
ใช้คคมนาคมสญัจรไปมา
ข้ามล าห้วยไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 
และเพื่อใช้ขนผลผลติทาง
การเกษตรให้แก่ราษฎร 

ขนาดยาว 9.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร ชนิด 4 ช่อง 

700,000 700,000 700,000  - ท่อเหลี่ยม 
คสล. ชนิด 4 
ช่อง 

น้ าไม่ท่วมขัง
และช่วยลด
ความเสยีหาย
ต่อผลผลติ
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ขุดลอกหนองแห่  
หมู่ที่  6  บ้าน
หนองดินด า 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร 

เนื้อท่ี  4  ไร่  ลึก 4 เมตร  
ตามรายละเอียดแบบแปลน
ที่ ทต.โนนสว่างก าหนด 

- - 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกหนอง
แห่ เนื้อที่ 4  
ไร่ ลึก 4 
เมตร 

ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ตลอดช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

3 ขุดลอกหนองหัวลิง  
หมู่ที่  6  บ้าน
หนองดินด า 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและน้ า
เพื่อใช้ในการเกษตร 

ขนาดกว้าง  40 เมตร  ยาว 
40 เมตร ขดุลึก 3.50 
เมตร ปริมาณดินขดุไม่น้อย
กว่า 5,600 เมตร 

- - - 500,000 500,000 ขุดลอกหนอง
ลิง กว้าง 50 
ม. ยาว 40 ม. 
ลึก 3.50 ม. 

ประชาชนมี
น้ าเพียงพอ
ตลอดช่วงฤดู
แล้ง 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ   700,000 700,000 1,200,000 1,000,000 1,000,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 

 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3 แผนงานการเกษตร (หมู่ที่  9  บ้านพรนิยม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างท านบ
ปิด - เปิดน้ า (ล าห้วยผึ้ง
ช่วงนานายทอง  ศรีเสริม)  
หมู่ท่ี  9  บ้านพรนิยม 

เพื่อให้มีทางระบายน้ าสู่
ท่ีต่ าได้สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

700,000 700,000   - ก่อสร้าง
ท านบปิด-
เปิดน้ า 

น้ าไม่ท่วมขังและช่วย
ลดความเสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างท านบ
ปิด - เปิดน้ า (หนอง
สาธารณะ (ฝ่ายใหม่))  
หมู่ท่ี  9  บ้านพรนิยม 

เพื่อให้มีทางระบายน้ าสู่
ท่ีต่ าได้สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

ตามรายละเอียดแบบ
แปลนท่ี ทต.โนนสว่าง
ก าหนด 

- 700,000 700,000 - - ก่อสร้าง
ท านบปิด-
เปิดน้ า 

น้ าไม่ท่วมขังและช่วย
ลดความเสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างท่อ
เหลี่ยมข้ามล าห้วยผึ้ง นา
นายบุญถม  ค าพูล หมู่ท่ี  
9 บ้านพรนิยม 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นท่ีได้ใช้คคมนาคม
สัญจรไปมาข้ามล าห้วย
ได้สะดวกยิ่งขึ้น และ
เพื่อใช้ขนผลผลิตทาง
การเกษตรให้แก่ราษฎร 

ขนาดยาว 9.00 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร สูง 
2.00 เมตร ชนิด 4 ช่อง 

- - - 700,000 700,000 ท่อเหลี่ยม 
คสล. ชนิด 4 
ช่อง 

น้ าไม่ท่วมขังและช่วย
ลดความเสียหายต่อ
ผลผลิตการเกษตร 

กองช่าง 

รวม 3  โครงการ   700,000 1,400,000 700,000 700,000 700,000    
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แบบ ผ. 02/1 

 
 
 
 2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 – 2570) 
เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า  และส่งเสรมิพลังงานทดแทน 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.3 แผนงานการเกษตร (หมู่ที่  10  บ้านโนนงาม) 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่อเหลีย่มข้าม
ล าห้วยอาฮงช่วงนา
นายแย้ม  เสนา  หมู่ที่  
10  บ้านโนนงาม 

เพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้ใช้คมนาคมสัญจรไปมา
ข้ามล าห้วยไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน และเพื่อใช้ขน
ผลผลติทางการเกษตร
ให้แก่ราษฎร 

ขนาดยาว 9.00 
เมตร กว้าง 4.00 
เมตร สูง 2.00 
เมตร ชนิด 4 ช่อง 

700,000 700,000 -   ท่อเหลี่ยม 
คสล. ชนิด 
4 ช่อง 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อผลผลิต
การเกษตร 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างท านบปิด - 
เปิดน้ า ล าห้วยอาฮง 
ตอนกลาง (นาแม่แตง) 
หมู่ที่  10  บ้านโนน
งาม 

เพื่อให้มีทางระบายน้ าสู่ที่
ต่ าไดส้ะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

กว้าง  4.00  เมตร 
ยาว   10   เมตร 
ตามรายละเอียด
แบบแปลนที่ ทต.
โนนสว่างก าหนด 

- 800,000 800,000 - - ก่อสร้าง
ท านบปิด-
เปิดน้ า 

น้ าไม่ท่วมขังและ
ช่วยลดความ
เสียหายต่อผลผลิต
การเกษตร 

กองช่าง 

รวม 2  โครงการ   700,000 1,500,000 800,000 - -    
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพฒันาท้องถิ่น 

 
 

 
 
 



 

แบบ ผ.02/2 

 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลาดยางทางหลวง 
แผ่นดิน 2147 หมู่ที ่
7 (สายโนนสว่าง-ไคสี) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกมากข้ึน 

ขนาดกว้าง 8 เมตร 
ระยะทางยาว 
6,000 
เมตร 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ปรับปรุง/ซ่อมแซม 
ถนนลาดยางขนาด
กว้าง 8 ม. ยาว 
6,000 ม. 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 

2 เสรมิผิวแอสฟลัตต์ิก 
คอนกรีต (เดิม)สายบ้าน 
นาดี - บ้านหนองดินด า 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและเช่ือม 
ต่อระหว่างหมูบ่้าน 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,330 เมตร หนา 
0.15 เมตร  
ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 6,700 ตรม. 

3,202,600 3,202,600 3,202,600 3,202,600 3,202,600 ถนนเสรมิผิว
แอสฟัลตต์ิกคอน 
กรีต ขนาด 
กว้าง 5 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,330  เมตร 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/2 

 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 เสรมิผิวแอสฟลัต ์
ติกคอนกรีต (เดมิ)
สายบ้านชัยบาดาล 
-บ้านไทยเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 
3,170 เมตร ผิว
จราจรไม่น้อย 
กว่า 19,020 ตรม. 

7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 7,767,500 ถนนเสรมิผิว
แอสฟัลตต์ิกคอน 
กรีต ขนาดกว้าง 
6 เมตร ระยะทาง
ยาว 3,170 เมตร 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 

4 เสรมิผิวแอสฟลัต ์
ติกคอนกรีต (เดมิ) 
สายรพช. บ้านดอน
ปอ - บ้านชัย
บาดาล 

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ระยะทางยาว 
1,360 เมตร ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,440 ตรม. 

19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 19,287,300 ถนนเสรมิผิว
แอสฟัลตต์ิกคอนก
รีต ขนาด กว้าง 5 
เมตร ระยะทาง
ยาว 1,360 เมตร 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/2 

 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้างถนน คสล.
(สามแยกสวนยางพารา
นายสุบิน  วงค์ศรีเทพ 
ต.โนนสว่าง - สามแยก
บ้านสุขส าราญ ต.
หนองเลิง)  

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและเช่ือมต่อ
ระหว่างต าบล 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร 
ระยะทางยาว 
5,000 เมตร  
 

16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000 ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 
5,000 เมตร  
 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 

6 ก่อสร้างถนน คสล. 
(สามแยกสวนยางนาย
ชัย  สิงห์ค า - สามแยก
นานายค าแพง  
ประสมสุข) หมู่ที่  8   

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้สัญจรไปมา
สะดวกภายใน
หมู่บ้านและเช่ือมต่อ
ระหว่างหมู่บ้าน 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร 
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร  

9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000 ถนน คสล.ขนาด
กว้าง 6 เมตร 
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 

ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

อบจ. 
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แบบ ผ.02/2 

 
 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วย 
งานที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. 
(ช่วงสวนนางบุญล้น  
ทีหอค า - สวนนาย
สมพงษ์ เข็มศิริ)  หมู่ที่  
2  บ้านชัยบาดาล 

เพื่อการ
คมนาคมสัญจร
ไปมาสะดวก
มากข้ึน 

ระยะทาง 1,600 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ
เสรมิผิวถนน 
คสล. 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กรอบหนอง
บัว 

เพื่อให้
ประชาชนได้
สัญจรไปมาและ
เป็นสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ระยะทาง 945 
เมตร  ตามราย 
ละเอียดแบบ
แปลนที่ ทต.โนน
สว่างก าหนด 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สวนสาธารณะ
หนองบ่อ 
หนองบัว 

ประชาชนมีพื้นที่ที่
อกก าลังกายมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

รวม 8  โครงการ   73,657,400 73,657,400 73,657,400 73,657,400 73,657,400    
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แบบ ผ.02/2 

 
 
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน  สังคม  และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 
ข.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และยุทธศาสตร์ที่  4  การส่งเสริมการศึกษา  เทคโนโลยี
 สารสนเทศ  สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 1.3 แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วย 
งานที่จะขอ
ประสาน 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างทาง 
เชื่อมระหว่างอาคาร 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาด ี

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้มั่นคง
ปลอดภัยและมีสถานท่ี
อานวยความสะดวกแก่
เด็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาด ี

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ทางเชื่อม
ระหว่าง 
อาคารห้องน้ า 
ห้องส้วม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านนาด ี

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้
มั่นคงลอดภยั 
และมสีถานท่ี 
อานวยความที่
ได้มาตรฐาน 

อบจ. 

รวม 1  โครงการ   1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000    
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ผ. 03 

 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

เทศบาลต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทกุ (ดีเซล)  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 
ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ (แบบ
ดับเบิ้ลแค็บ) 

957,000 957,000 957,000 957,000 957,000 ส านักปลดั 

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ  ชนิดตดิ
รถยนต์ 25 วัตต์  จ านวน  2  
เครื่อง 

48,000 48,000 48,000 48,000 48,000 ส านักปลดั 

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องรับส่งวิทยุ  ชนิดมือถือ  
5  วัตต์ จ านวน  15  เครื่อง 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ส านักปลดั 

4 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เครื่องสูบน้ าแบบจุ่มใต้น้ า 
ขนาด 5  แรงม้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กองช่าง 

5 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น ตู้ควบคุมพร้อมติดตั้งระบบ
การผลิตน้ าประปา 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

6 การรักษาความสงบ
ภายใน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
หรืออิเล็กทรอนิกส ์

กล้องวงจรปิด 120,000 120,000 120,000 - - ส านักปลดั 

7 เคหะและชุมชน ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ ขนาด  6 ตัน 
6 ล้อ แบบอัดท้าย 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลดั 

 รวม 3,815,000 3,815,000 3,815,000 3,695,000 3,695,000  
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
เทศบาลต าบลโนนสว่างใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว 7467 ลงวันที่ ๑4 ธันวาคม ๒๕๖3 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

154 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

 
 (3) 

 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร
และช่วงอายุและจ 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 การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

รวม 20  
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ 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 การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ  ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength 
(จุดแข็ง            )W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) 
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 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ               แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 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 ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

 
(5) 

 

แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(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 เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT Analysis/ Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้ านสังคม,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติ
นั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่ า ไหร่  สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่  ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูร
ณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

 
 (5) 

 
 
 

 

มี วั ตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร 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 ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง 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) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ ในเชิง
ประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนี ช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่
เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

รวม 60  
รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น  

  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
เทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ใน
การจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561  หมวด 6 การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาท าหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมถึงรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  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 าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 

๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้ 
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 4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น 

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่   
 
 

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


