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ค าน า 
 

   เนื่องด้วย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๙/1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นตาม
ระเบียบดังกล่าว หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมูบ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับโครงการพัฒนาในความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า 
โครงการที่ด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อน
ปีงบประมาณถัดไป ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗0) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 นั้น 
    บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนดแล้ว เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 
 
              องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
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     สารบัญ  

    
เรื่อง                           หน้า 

 ค าน า           1 
 สารบัญ           2 
 ส่วนที่ 1   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน      3 
   1. ด้านกายภาพ         3 
   2. ด้านการเมือง/การปกครอง      4 
   3. ประชากร         4 
    4. สภาพทางการสังคม        5 
   5. ระบบบริการพ้ืนฐาน        5 
    6. ระบบเศรษฐกิจ        6 
    7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม       6 
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ        7 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     8 

- ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค         
    - ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่       
 ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ       20
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน      20 
    2. บัญชีโครงการพัฒนา         
     - บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ 01)     22 
     - บัญชีสรุปฯ ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ (แบบ ผ.01/1)  25 
     - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02)    27 
     - รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ 02/1)    50 
     - บัญชีครุภัณฑ ์(แบบ ผ 03)      75 
 ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล       76 
     4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                         76 
    4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ      80 
    4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น       84 
    4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต    84 
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ส่วนที่  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้ง  
   ต าบลปางกู่ เดิมอยู่ในเขตการปกครองของต าบลบ้านถิ่น แยกการปกครองออกจากต าบลบ้าน
ถิ่นเมื่อปี พ.ศ.2523 เดิมต าบลปางกู่มีชื่อเรียกว่า "ปรางค์กู่" ตามชื่อพระธาตุดอนกู่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนกู่ 
ปัจจุบันเป็นต าบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอโนนสัง ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน  
     ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองบัวเงิน ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง  
จังหวัดหนองบัวล าภู 
   ลักษณะทางภูมิศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น มีเนื้อที่ทั้งหมด 
67.37  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตดังนี้  
   ทิศเหนือ  ติดกับ  ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวล าภู  
   ทิศใต้    ติดกับ  ต.กุดดู ่อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 
    ทิศตะวันออก   ติดกับ   อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 

ทิศตะวันตก   ติดกับ   ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู 
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  1.2 ภูมิประเทศ 
   ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงติดภูเขา  มีความสูงของภูมิประเทศอยู่ระหว่าง  ๑๘๐ – ๓๔๐
จากระดับน้ าทะเล มีภูเขาสูงอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือของต าบล 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
    ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจ าปี จัดอยู่ในประเภท
ภูมิอากาศแบบ พื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและ
ร้อน 
  1.4 ลักษณะของดิน 
   ดินส่วนใหญ่ในต าบลปางกู่จะมีชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินค่อนข้างตื้นชั้นล่างยังคงเป็น
ดินเหนียว ดินลูกรังมีการระบายน้ าค่อนข้างเร็ว 
 
 2. การด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง 
   ต าบลปางกู่  ประกอบไปด้วย  ๑๐  หมู่บ้าน 

หมู่ที่ 1 บ้านดอนกู่ 
หมู่ที่ 2 บ้านโสกแคน 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง 
หมู่ที่ 5 บ้านโสกบ้านปลาขาว 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย 
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 

 3. ประชากร 
  ในต าบลปางกู่มีประชากร ชาย 2,717 คน หญิง 2,685 คน รวมทั้งสิ้น 5,402 คน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
 

1 บ้านดอนกู่ 203 447 458 905 
2 บ้านโสกแคน 195 331 356 687 
3 บ้านหนองบัวเงิน 229 458 433 891 
4 บ้านหนองแวงป่งสัง 165 370 355 725 
5 บ้านโสกปลาขาว 60 127 129 256 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

 
6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 60 132 129 261 
7 บ้านนิคมหนองจาน 124 244 229 473 
8 บ้านนิคมหนองหม่วย 69 133 123 256 
9 บ้านนิคมศรีวิไล 186 365 368 733 

10 บ้านหนองแวงด่าน 70 110 105 215 
 

รวม 1,361 2,717 2,685 5,402 
 
 4. สภาพทางการสังคม 
   4.1 การศึกษา 

  -  โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง   
-  โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง 
-  โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน ๑ แห่ง 
 

  4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด  - เตียง   -    แห่ง 

-  สถานีอามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน ๒ แห่ง 
-  สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ ๑๐๐ 

    4.3 อาชญากรรม 
     องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีหน่วยงานที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน จ านวน 1 แห่ง คือ หน่วยบริการประชาชนต าบลปางกู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7      
 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ า, ทางราง ฯลฯ) 
   - มีถนนลูกรังเชื่อมต่อกันระหว่างหมู่บ้าน และมีบางหมู่บ้านที่ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
  5.2 การไฟฟ้า 

   -  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
-  จ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า ๑,๑๔๗ ครัวเรือน 
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   5.3  การประปา 
     -  ประปาหมู่บ้าน ๒๐ แห่ง 

 5.4 โทรศัพท์ 
   -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ๑๖ แห่ง (โทรศัพท์สาธารณะ) 
 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   -  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑ แห่ง 

 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
   ต าบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพ้ืนที่เหมาะส าหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบ
อาชีพท านา   
 6.2 การประมง 

  - 
 6.3 การปศุสัตว์ 

  - 
  6.4 การบริการ 

  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีหน่วยธุรกิจอยู่ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  1. สถานีบริการน้ ามัน     จ านวน     1 แห่ง 
  2. โรงสี      จ านวน     8  แห่ง 
  3. ร้านค้าทั่วไป    จ านวน     47   แห่ง 
  4. บ้านเช่า    จ านวน     2  แห่ง 
  5 ปั้มน้ ามนัหยอดเหรียญ   จ านวน     5  แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  พระธาตุปรางค์กู่ เป็นลักษณะโบราณสถานศิลาแลง จดทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  - โรงส ี   ๑๘   แห่ง 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  จ านวนกลุ่มทุกประเภท ๒๔  กลุ่ม 

    แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ  ๑๓ กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์ ๑๒ กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืน ๆ    - กลุ่ม 
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 การนับถือศาสนา 
    - ศาสนาพุทธ 
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   7.2 ประเพณีและงานประเพณี 
    - ประเพณีบุญบั้งไฟ   
    - ประเพณีบุญมหาชาติ 
    - ประเพณีบุญทอดเทียน 
   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
    - ภาษาอีสาน 
   7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    - ผ้าฝ้ายสามกษัตริย์ 
    - ผ้าสายฝน   
    - ผ้าฝ้ายมัดหมี่ 
    - ผ้าขาวม้า 
 
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1 น้ า 

  -  ล าน้ า, ล าหว้ย ๖ แห่ง 
-  บึง  หนองและอ่ืนๆ    - แห่ง 
-  ฝาย    ๑๐   แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น   ๑๐๒ แห่ง 
-  บ่อโยก   -  แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน   ๒๐ แห่ง 
-  อ่ืน ๆ    - แห่ง 
 

  8.2 ป่าไม้ 
- พ้ืนที่ต าบลปางกู่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ 

8.3  ภูเขา 
- ทิศเหนือจดเทือกเขาภูพาน 

  8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   - ต าบลปางกู่เป็นที่ราบติดกับภูเขา มีพ้ืนที่เหมาะส าหรับปลูกข้าวประชากรส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพท านา  ราษฎรในต าบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พ่ีน้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 
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ส่วนที่  2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

  ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
และกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วน
ภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ใน
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมาก
ขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

  จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท า
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

  หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพ
และแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย
และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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  1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ - 25๘๐)  
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
                    

  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

   ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน 

      เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
4.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ  
ตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

         อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

        จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

        ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
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  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความ  
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 

๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง ความ   
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑ - 2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้ าหมายการเพ่ิม
รายได้ต่อหัว     

๓.1.1)  เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต                    
และรายได้ใหม่  
3.1.2)  เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ      
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่ เป็นมิตรกับ                     
สิ่งแวดล้อม  
3.1.3) เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง   
การเงิน การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุน  ที่มี
ประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
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3.๒.1) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตของสินค้าและบริการ  
3.๒.2)  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนา
ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันคง  
3.๒.3)  เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน 
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
3.๒.4)   เ พ่ือเ พ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่
อุตสาหกรรม แห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
๓.๒.๕)  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว
สู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโต
อย่างสมดุลและยั่งยืน    
๓.๒.๖)   เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน 
ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง
พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
๓.๒.๗)   เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
๓.๒.๘)   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ 
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  

  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

     5. ด้านความม่ันคง 
๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน  
ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
จัดการดา้นความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคาม
ทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม   
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
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   6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน ใน 
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    

  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก ด้วยความ 
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 

   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี  
กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพ  ชีวิตให้แก่
ประชาชน   
7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง ทั้ง  
ประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง
พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่
ผู้ใช้บริการ  
7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปา ทั้งใน   
เชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและสร้าง
กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า  
จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึง และน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  ชุมชน   
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ   
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้สามารถ   
ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  

๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และ 
เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
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๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ    
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ  
แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมของไทย  
๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ เป็นฐาน 
การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย            
ในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

    1.3.1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
  วิสัยทัศน์ 
    "เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน" 
  เป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
    ๑. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
    ๒. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   ๓. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๔. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด 
   ๑. อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
   ๒. อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า 
   ๓. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
   ๔. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
   ๕. รายได้จากการท่องเที่ยว 
   ๖. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
    ๗. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
   8. ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
   9. ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) 
  ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด(ประเด็นยุทธศาสตร์) 
    ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ พัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
   ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๔ 
 

  ประเด็นพัฒนาที่ ๑ : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
    ๑. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
   2. พัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร 
   3. สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
   ๔. เพ่ิมศักยภาพ และส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านการผลิต 
   ๕. พัฒนาการค้าสู่สากล และส่งเสริมธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง 
  ประเด็นพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
   2. ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและแรงงานให้มีคุณภาพเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยว 
    3. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ท าการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้
เทคโนโลยีนวัตกรรม ทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
  ประเด็นพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัย อย่างเท่าเทียม 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
    ๑. การลดความเหลื่อมล้ าและการสร้างความเท่าเทียม ดูแลความสงบ และความเรียบร้อยใน
พ้ืนที ่
    ๒. ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย 
   ๓. การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
  ประเด็นพัฒนาที่ ๔ : การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
    ๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ พ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ แหล่งน้ า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัด แบบมีส่วนร่วม 
   2. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน การแก้ปัญหาและเยียวยา จากปัญหาทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 
 
  ๑.3.2) แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 
  วิสัยทัศน์(vision) 
  "หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว " 
  เมืองน่าอยู่ ๓ ส. : สะอาด สะดวก สงบ 
  เมืองน่าเที่ยว ๓ ธ : ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม 
 
 
 
 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๕ 
 

  พันธกิจ (Mission) 
    ๑.พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   ๒.พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและบริการ               
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
   3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
   ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และยั่งยืน 
   ๕. การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม 
   ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
   
  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของจังหวัด 
  เมืองท่องเที่ยว (เชิงประวัติศาสตร์ ธรรมะ ธรรมชาติ) 
 
  ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue) 
    ๑. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 
    ๒. การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 
   ๓. การยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการ 
   4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
   ๕. การสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 
  1.3.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ -                    
๒๕๗0) 
  วิสัยทัศน์ (vision) 
    "หนองบัวล าภู เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" 
  พันธกิจ (Mission) 
   ๑. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะและระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
    ๒. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  
   ๓. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสาธารณสุข 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน  
   4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งสามารถ
แข่งขัน 
 
  ประเด็นการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ดังนี ้
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๖ 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. จ านวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง 
   ๒. อัตราการป่วยด้วยโรคที่ส าคัญ เช่น เบาหวาน ลดลง 
   3. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป 
   ๔. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๗๐ 
   ๕. จ านวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 
  กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ 
   ๒. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
   ๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   4. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็ง
ตลอดชีวิต 
   5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ๖. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตส านึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัย
ให้กับประชาชน 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
   2. บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ตัวข้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. จ านวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑ ต่อปี 
   ๒. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ า,อากาศ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๓. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ ๗ ต่อปี 
   4. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 
  กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
   2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
   ๓. บริหารจัดการขยะและน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๗ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๒. เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว 
   ๓. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 
  ตัวข้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ร้อยละ 
๕0 ต่อปี 
   ๒. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๓. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   ๔. ประชาชนออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน ร้อยละ ๕ ต่อปี 
  กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   ๑. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวล าภู 
   ๒. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
   ๓. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 
   ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  เป้าประสงค์ 
   ๑. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่ายได้ของเกษตรกร 
   ๒. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
   ๓. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
   ๔. เพ่ิมศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ 
  ตัวข้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   ๑. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) ขยายตัวร้อยละ ๔ ต่อปี 
   ๒. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
   3. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เป็น ๓๐,๐๐๐ ไร่ 
   ๔. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน ๓0 กลุ่มต่อปี 
  กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
   1. ศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการส่งเสริม 
   ๒. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
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1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
  วิสัยทัศน์ 

"ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สร้างสังคมแห่งการให้โอกาส รักษาวัฒนธรรมชาติที่ดีงาม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้เพียบพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่เป็นระบบ" 

 

  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที ่2 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที ่3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม 
 
  เป้าประสงค์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   ๑.๑ การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 
                          ทุกระดับ 
        ๑.๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        ๑.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
                 ๑.๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิต 
                           ในชุมชน 
         ๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
   ๑.๖  ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
   ๑.๗  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่นๆ 
   ๑.๘  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๙  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   ๑.๑๐  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทียว 
   ๑.๑๑  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
         2.1  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   2.2  สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   2.3  เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   2.4  เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   2.5  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
   2.6  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   2.7  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
   2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   2.10  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อ 
   2.11  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น 
  3.๑  ส่งเสริมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   ๓.2  การส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 

   3.3  ส่งเสริมพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืนๆ 
   3.4  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน 
   3.5  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ 
    4.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   4.2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.3 การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   4.4 การประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
    4.5  การบริการประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 

5.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
   5.3 พัฒนาและดูแลรักษาท่ีสาธารณะ  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
    5.4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

 5.5 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
   5.6 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
   5.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู ่

แผนงานการรักษาความสงบภายใน ส านักปลัดฯ 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 
แผนงานการเกษตร ส านักปลัดฯ 

2 ด้านการสร้างโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการฯ 
แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการฯ 

3 ด้านการส่งเสริม
สนับสนุนวัฒนธรรมอันดี
ของชาติ และประเพณี
ท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 

4 ด้านการบริหารจัดการที่
ดี และเป็นระบบ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดฯ/ 
กองคลัง 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัดฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

5 ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
แผนงานสาธารณสุข  
แผนงานเคหะและชุมชน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
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(แบบ ผ.01) 
******************************* 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 – 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

******************************* 
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             แบบ ผ.01 
บัญชีโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖6 - ๒๕70) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000 

1.2 
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

5 210,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 4 110,000 21 650,000 

1.3 แผนงานการศึกษา 8 3,280,000 8 3,280,000 8 3,280,000 8 3,280,000 8 3,280,000 40 16,400,000 

1.4 แผนงานสาธารณสุข 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 3 600,000 15 3,000,000 

1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 5 120,000 10 328,000 10 328,000 10 328,000 10 328,000 45 1,432,000 

1.7 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 10 1,250,000 

1.8 แผนงานการเกษตร 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 26 4,560,000 30 4,668,000 30 4,668,000 30 4,668,000 30 4,668,000 146 23,232,000 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

2.1 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 100,000 

2.2      แผนงานงบกลาง 3 11,250,000 3 11,250,000 3 11,250,000 3 11,250,000 3 11,250,000 15 56,250,000 

รวม 4 11,270,000 4 11,270,000 4 11,270,000 4 11,270,000 4 11,270,000 20 56,350,000 
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           แบบ ผ.01 

  
            

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น 
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 1 15,000 5 75,000 

3.2 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 5 175,000 25 875,000 

รวม 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 6 190,000 30 950,000 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ 
4.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 30 5,575,000 

รวม 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 6 1,115,000 30 5,575,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

5.2 แผนงานสาธารณสุข 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 2 70,000 10 350,000 

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3 450,000 2 250,000 3 450,000 1 50,000 1 50,000 10 1,250,000 
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           แบบ ผ.01 

  
            

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม 

5.4 
แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

21 34,454,000 10 2,000,000 10 2,000,000 1 200,000 0 - 42 38,654,000 

รวม 27 34,984,000 15 2,330,000 16 2,530,000 5 330,000 4 130,000 67 40,304,000 

รวมท้ังสิ้น 69 52,119,000 61 19,573,000 62 19,773,000 51 17,573,000 50 17,373,000 293 126,411,00
0 
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(แบบ ผ.01/1) 
******************************* 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
******************************* 
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           แบบ ผ.01/1 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
ที่น ามาจากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และแผนชุมชน 

ปี ๒๕๖6 ปี ๒๕๖7 ปี ๒๕๖8 ปี ๒๕๖9 ปี ๒๕70 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

หมู่ที่ 1 2 300,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 4 700,000 

หมู่ที่ 2 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 3 600,000 

หมู่ที่ 3 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 3 600,000 

หมู่ที่ 4 2 700,000 1 200,000 2 400,000 - - - - 5 1,300,000 

หมู่ที่ 5 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 3 600,000 

หมู่ที่ 6 1 200,000 1 200,000 2 400,000 - - - - 4 800,000 

หมู่ที่ 7 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 3 600,000 

หมู่ที่ 8 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - - - 3 600,000 

หมู่ที่ 9 1 200,000 1 200,000 1 200,000 1 200,000 - - 4 800,000 

หมู่ที่ 10 1 200,000 2 400,000 1 200,000 - - - - 4 800,000 

รวมท้ังสิ้น 12 2,600,000 11 2,200,000 12 2,400,000 1 200,000 - - 36 7,400,000 
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(แบบ ผ.02) 
******************************* 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

******************************* 
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           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

       1.1 แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบตัิการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

อุดหนุน
โครงการศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

อุดหนุนโครงการ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพตดิจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

ส านักปลดั  

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

       1.2 แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการตั้งด่านประจ าจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

10 หมู่บ้าน  40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  อุบัติเหตลุดน้อยลง ประชาชน
ภายในต าบล
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั  

2 โครงการตั้งด่านประจ าจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

10 หมู่บ้าน  40,000   40,000   40,000   40,000   40,000  อุบัติเหตลุดน้อยลง ประชาชน
ภายในต าบล
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั  

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสตูร
จัดตั้ง) 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

100,000      อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนมี
ทักษะ 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมี
ความรู้
ความสามารถ 

ส านักปลดั  

4 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
ภัย 

พัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมความรู้ด้านภัย
ต่างๆ 

ประชาชนใน
ต าบล 

 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  บุคลากร ประชาชน
มีความรุเ้พิ่มมากข้ึน 

บุคลากร
ประชาชนมี
ความรู้ด้ายภัย
ต่างๆ 

ส านักปลดั  
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           แบบ ผ. 02 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

5 โครงการอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

พัฒนาบุคลากรและ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

บุคลากรและ
ประชาชนใน
ต าบล 

 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  บุคลากรและ
ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

บุคลากรและ
ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้
ด้านการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดั  

รวม 5 โครงการ    210,000   110,000   110,000  110,000  110,000     
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       1.3 แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 

10 แห่ง  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  ร้อยละ ของเด็กเล็ก
ที่ได้รับส่งเสริม
พัฒนาและการ
เรียนรูเ้พิ่มขึ้น 

ตระหนักถึง
ความส าคญั
ของเด็ก 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการนิทรรศการและ
แสดงผลงานเด็กก่อนเข้าเรียน
ระดับอนุบาล 

เพื่อศูนย์มีบรรยากาศ
กับการเรยีนเหมาะสม 

นักเรียนสังกัด 
ศพด.ปางกู่ 

 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีสถานท่ี
เหมาะสมการ
เรียนรู้ ศูนย์มี
บรรยากาศ
เหมาะสม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
สถานศึกษาในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู ่

อุดหนุนอาหาร
กลางวันสถานศึกษา
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

อุดหนุน
อาหาร
กลางวัน
สถานศึกษา
ในเขต 

 2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000  2,200,000  อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
สถานศึกษาในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

อุดหนุนอาหาร
กลางวัน
สถานศึกษาใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู ่

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 อุดหนุนโครงการกิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี อย่างมี
คุณภาพ 

ส่งเสริมกิจกรรมของ
นักเรียนในต าบลปางกู ่

นักเรียนใน
ต าบลปางกู ่

 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  ร้อยละของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมเข้า
ค่ายลูกเสือ - 
เนตรนารี อย่าง
มีคุณภาพ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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           แบบ ผ. 02 

        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

5 อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนต าบลปางกู ่

ส่งเสริมกิจกรรมของ
นักเรียนในต าบลปางกู ่

นักเรียนใน
ต าบลปางกู ่

 30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  ร้อยละของนักเรียน
ที่ร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมของ
นักเรียนใน
ต าบลปางกู่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับศูนย์
เด็กเล็ก) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษา
ส าหรับศูนย์เด็กเล็ก 

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา
ส าหรับศูนย์
เด็กเล็ก 

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

ระบบการศึกษาได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคณุภาพ 
และได้
มาตรฐาน 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(ค่าจดัการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก) 

เป็นค่าจัดการเรยีน
การสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนสังกัด 
ศพด.ปางกู่ 

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

การจัดการเรยีน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีคณุภาพ 
และได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก) 

เป็นอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 

นักเรียนสังกัด 
ศพด.ปางกู่ 

 
600,000  

 
600,000  

 
600,000  

 
600,000  

 
600,000  

นักเรียน ศพด. ได้
รับประทานอาหาร
ที่มีคุณภาพ 

อาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็ก
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 8 โครงการ   3,280,000  3,280,000  3,280,000  3,280,000  3,280,000     
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       1.4 แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลยัลักษณ์ อัครราช
กุมาร ี

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า ในเขตพื้นท่ี 

ปีละ 1 ครั้ง  
100,000  

 
100,000  

 
100,000  

 
100,000  

 
100,000  

สุนัขและแมว ที่ข้ึน
ทะเบียนได้รับการ
ฉีดวัคซีนครบถ้วน 

พื้นที่ต าบลปาง
กูไ่ม่พบการ
ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลดั  

2 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 

10 หมู่บ้าน  
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

สุขภาพประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั  

3 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน
ต าบลปางกู ่

เพื่อสนับสนุนและสิ่ง
เสรมิในการด าเนินการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชน
ต าบลปางกู ่

 
300,000  

 
300,000  

 
300,000  

 
300,000  

 
300,000  

ร้อยละของการ
ได้รับการช่วยเหลือ 

ประชาชน
ภายในต าบล
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั  

รวม 3 โครงการ   600,000  600,000  600,000  600,000  600,000     
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       1.5 แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 อุดหนุนโครงการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเหลา่กาชาด
จังหวัดหนองบัวล าภ ู

เพื่อให้การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบ
สาธารณภัยช่วยเหลือ
สังคมสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน 
และผูด้้วยโอกาส 

ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ี
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
ที่มีความ
เป็นอยู่ขัดสน
ฝืดเคื่องหรือ
ประสบภัย
อุทกภัยวาต
ภัยหรือผู้
เจ็บป่วย
อนาถาฯ 

 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้เดือดร้อนและ
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือให้
พ้นทุกข์ยาก
บรรเทาทุกข์ให้เบา
บางลง 

ประชาชนผู้
ยากไรผู้้
เดือดร้อนและ
ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือให้
พ้นทุกข์ยาก
บรรเทาทุกให้
เบาบางลง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 3 โครงการ    20,000   20,000   20,000   20,000   20,000     
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       1.6 แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน ต าบลปางกู ่

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครัวเรือนและ
ชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ประชาชนใน
พื้นที ่

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  ครัวเรือมรีายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
ต่อป ี

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีได้รับการ
อบรมวิชาชีพ
และได้รับการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และส่งเสริมอาชีพผูสู้งอายุ
ต าบลปางกู ่

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ต าบลปางกู ่

100 คน  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบล
ปางกู่ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนต าบลปางกู ่

เพือ่ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้ใช้ชีวิตใน
สังคมอย่างมีความสุข 

100 คน  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลปางกู่ใช้
ชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

กองสวัสดิการ
สังคม 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตร ี
และบุคคลในครอบครัว 

เพื่อใหส้ังคมและ
ชุมชนมีส่วนในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงท่ีเกดิ
ขึ้นกับเด็ก/สตร/ีและ
บุคคลในครอบครัว 

100 คน  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
ปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก
สตรี และบุคคล
ในครอบครัว 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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           แบบ ผ. 02 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be 
Number One) 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล
ยาเสพตดิและใช้เวลา
ว่าง ให้เกิดประโยชน์ 

50 คน  10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เยาวชนมีความรู้ 
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองสวัสดิการ
สังคม 

6 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอายุต าบล
ปางกู ่

เพื่อส่งเสริมกิจจกรรม
การเรยีนรู้และเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบล
ปางกู่ จ านวน 
50 คน 

  50,000   50,000   50,000   50,000  ผู้สูงอายุเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายไุด้อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

กองสวัสดิการ
สังคม 

7 โครงการส่งเสริมการจัดท าบญัชี
ครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนรู้จักบรหิาร
จัดการดา้นการเงิน 
เพื่อน าไปวางแผน 
รายรับ รายจ่ายใน
ครัวเรือน 

ประชาชน
ต าบลปางกู่ 
จ านวน 50 
คน 

  20,000   20,000   20,000   20,000  ประชาชนสามารถ
วางแผนด้าน
การเงินอย่างมี
คุณภาพ 

ประชาชนทราบ
ถึงรายรับ
รายจ่ายและ
สามารถวาง
แผนการใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพอิสระให้
เด็กและเยาวชนต าบลปางกู ่

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีทักษะอาชีพ
อิสระและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน ์

เด็กเยาวชน
ต าบลปางกู่ 
จ านวน 50 
คน 

  20,000   20,000   20,000   20,000  เยาวชนมีทักษะ
อาชีพ 

เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้ มี
ทักษะอาชีพ
อิสระและใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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           แบบ ผ. 02 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนต าบล
ปางกู ่

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการศูนย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งและสร้าง
ความอบอุ่นในชุมชน 

คณะกรรม 
การและ
ประชาชนใน
ต าบลปางกู่ 
จ านวน50 
คน 

  20,000   20,000   20,000   20,000  คณะกรรมการ/
ประชาชน มีทักษะ
ในการบริหาร
ศูนย์ฯ 

คณะกรรมการ
และประชาชน
ได้รับความรู้มี
ทักษะในการ
บริหารศูนย์
พัฒนา
ครอบครัวใน
ชุมชนสร้าง
ครอบครัว
เข้มแข็งและ
อบอุ่น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

10 โครงการอบรม และศึกษาดูงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่
ประชาชนเจ้าหน้าที่ 
โดยการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ 
และแก้ไขปญัหาเชิง
บูรณาการ 

เด็กเยาวชน
ต าบลปางกู่ 
จ านวน 80 
คน 

  98,000   98,000   98,000   98,000  น าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้และ
แก้ไขปัญหาเชิง
บูรณาการได ้

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความรู้และเพิ่ม
ทักษะในการน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับ
ใชแ้ละแก้ไข
ปัญหาเชิงบูรณา
การ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

รวม 10 โครงการ   120,000  328,000  328,000  328,000  328,000     

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๘ 

 

           แบบ ผ. 02 

      1.7 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลปางกู ่

ส่งเสริมกิจกรรม
ผู้สูงอายุต าบลปางกู ่

ผู้สูงอายุใน
ต าบล 

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายุต าบล
ปางกู่ สามารถ
ด าเนินชีวิตได้
อย่างมี
ความสุข 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 โครงการแข่งขันกีฬาประจ า
ต าบลปางกู ่

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

ประชาชนใน
ต าบลทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

 
200,000  

ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส านัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

รวม 10 โครงการ   250,000  250,000  250,000  250,000  250,000     

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๙ 

 

           แบบ ผ. 02 

      1.8 แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครัวเรือนและ
ชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านและ
ชุมชนในเขต
พื้นที ่

 50,000   50,000   50,000   50,000   50,000  ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและค่าใช้จ่าย 
ร้อยละ 3 ต่อป ี

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีไดร้ับ
การอบรม
วิชาชีพและ
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลดั  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๐ 

 

           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 

       2.1 แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100 คน  20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้สูงอายผุู้พิการ 
และผูด้้อยโอกาส
มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
ชีวิต 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 
           1  โครงการ  -  -   20,000   20,000   20,000   20,000   20,000   -  -   - 

 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๑ 

 

           แบบ ผ. 02 

       2.2 แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ ต าบล
ปางกู่ 

8,000,000   8,000,000   8,000,000  8,000,000  8,000,000  จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับเบี้ย
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้พิการ ต าบลปางกู ่

ผู้พิการ ต าบล
ปางกู่ 

3,100,000   3,100,000   3,100,000  3,100,000  3,100,000  จ านวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส ์

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยตดิเช้ือ ต าบล
ปางกู ่

ผู้ป่วยตดิเช้ือ 
ต าบลปางกู ่

 150,000   150,000   150,000   150,000   150,000  จ านวนผู้ป่วยตดิเช้ือ
ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ป่วยตดิเช้ือ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

รวม 
           3  โครงการ  -  -   11,250,000   11,250,000   11,250,000   11,250,000   11,250,000   -  -   - 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๒ 

 

           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีของชาติ และประเพณีท้องถิ่น 

       3.1 แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการบริหารจัดการงานพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี(อ าเภอ) 

อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการงานพระ
ราชพิธีและรัฐพิธี
(อ าเภอ) 

อุดหนุน
โครงการ
บริหารจดัการ
งานพระราช
พิธีและรัฐพิธี
(อ าเภอ) 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการงาน
พระราชพิธีและรัฐ
พิธี(อ าเภอ) 

อุดหนุนโครงการ
บริหารจดัการ
งานพระราชพิธี
และรัฐพิธี
(อ าเภอ) 

ส านักปลดั  

รวม 
           1  โครงการ  -  -  15,000 15,000 15,000 15,000 15,000  -  -   - 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๓ 

 

           แบบ ผ. 02 

       3.2 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง  30,000   30,000   30,000   30,000   30,000  ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา  

2 โครงการจดังานบวงสรวง
ศาลหลักเมือง 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ 1 ครั้ง  15,000   15,000   15,000   15,000   15,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สนับสนุนงานรัฐ
พิธีและประเพณี
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา  

3 โครงการสนับสนุนบญุทอดเทียน เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่บ้านที่ขอ
งบประมาณ
สนับสนุน 

 10,000   10,000   10,000   10,000   10,000  มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา  

4 โครงการสนับสนุนบญุบั้งไฟ เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

10 หมู่บ้าน 100,000   100,000  100,000  100,000  100,000  มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา  

5 โครงการสนับสนุนบญุมหาชาต ิ เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่บ้านที่ขอ
งบประมาณ
สนับสนุน 

 20,000   20,000   20,000   20,000   20,000  มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา  

รวม 
           5  โครงการ  -  -  175,000   175,000   175,000  175,000  175,000   -  -   - 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๔ 

 

           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่ดี และเป็นระบบ 

       4.1 แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการส่งเสริมการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

บูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นทุก
ภาคส่วน 

ผู้บริหาร/
บุคลากร/
ประชาชนใน
ต าบลปางกู ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของโครงการ
ที่ผ่านการ
ประชาคม 

ทุกภาคส่วนมสี่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักปลดั  

2 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การจัดท างบประมาณท้องถิ่น 

เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

อบรมให้
ความรู้/ศึกษา
ดูงาน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนพัฒนาท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

แผนพัฒนาส
ท้องถิ่น สามารถ
ตอบสนองกับ
ความต้องการ
ของประชาชน 

ส านักปลดั  

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๕ 

 

           แบบ ผ. 02 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

3 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บและพัฒนา
รายได ้

จัดเก็บรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของการ
จัดเก็บรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บและ
พัฒนารายได ้

กองคลัง 

4 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรใน
ส านักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  

5 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างและสมาชิก 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรใน
ส านักงาน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั  

6 โครงการจดัการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น (สมาชิกสภา องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู่ และ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่) 

จัดการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

10 หมู่บ้าน 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และผูบ้ริหาร
ท้องถิ่น 

จัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น และ
ผู้บริหารท้องถิ่น
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั  

รวม 6 โครงการ   1,115,000   1,115,000   1,115,000  1,115,000  1,115,000     

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๖ 

 

           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

       5.1 แผนงาน : แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
และฟื้นฟูป่าชุมชน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ
และเพิ่มพื้นท่ีป้าไม ้

ป่าในต าบล
ปางกู่ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนพื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้น 

พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ส านักปลดั  

รวม 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    

 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๗ 

 

           แบบ ผ. 02 

       5.2 แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพจัดการขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการขยะ 

80 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 

การก าจัดขยะ
ของชุมชนสะอาด
เรียบร้อย 

ส านักปลดั  

2 โครงการการบริหารและจัดการ
ขยะในชุมชน 

เพื่อลดปรมิาณขยะมลู
ฝอยท่ีเกิดขึ้นในชุมชน 
ภายใต้หลัก 3ช 

ครัวเรือนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของปรมิาณ
ขยะในชุมชม ลดลง 

ปริมาณขยะมลู
ฝอยท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลดั  

รวม 1 โครงการ    70,000   70,000   70,000   70,000   70,000     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๘ 

 

           แบบ ผ. 02 

       5.3 แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการบริหารจัดการน้ า 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าในเขตพื้นท่ีเพื่อเป็น
การป้องกันปัญหาภยั
แล้งและปญัหาน้ าท่วม 

แหล่งน้ าใน
พื้นที ่

 50,000   50,000   50,000   50,000  50,000 น้ าใต้ดินเพิ่มมากข้ึน ประชาชนมีน้ าใช้
อย่าเพียงพอและ
ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมในเขตพื้นที ่

กองช่าง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๙ 

 

           แบบ ผ. 02 

       5.4 แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการติดตั้งผนังกระจกวงกบ
อลูมิเนียม ศพด.องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

เพื่อปรับปรุง ต่อเตมิให้
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่การใช้งาน 

ปริมาณงาน 
53 ตาราง
เมตร 

106,000     จ านวนห้องที่ได้
มาตรฐาน 

สถานท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี
การใช้งาน 

กองช่าง 

รวม 1 โครงการ   106,000             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๐ 

 

 
 
 
 
 

(แบบ ผ.02/1) 
******************************* 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน 

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
******************************* 

 
 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๑ 

 

           แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนพัฒนาชุมชน  

(พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

       แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ 10 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 20 
ต้น 

200,000     ร้อยละของหลังคา
เรือนที่ใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 5 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า จ านวน 20 
ต้น 

200,000     ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีใช้ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๒ 

 

           แบบ ผ.02/1 

       

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ 10 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

จ านวน 20 
ต้น 

 200,000    ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
ที่เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
หมู่ที่ 5 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

จ านวน 20 
ต้น 

  200,000   ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
ที่เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ 10 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

จ านวน 20 
ต้น 

  200,000   ครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
ที่เพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

รวม 5  โครงการ           

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๓ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง 
แบบผิวจราจร ASPHALTIC 
CONCRETE หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 
150.00 เมตร 
หนา 0.03 เมตร 
หรือแบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน ขนาด
กว้าง 4.00 
เมตร ยาวรวม 
94.00 เมตร 
หนา 0.10 เมตร 
และ หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 

           แบบ ผ.02/1 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๔ 

 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือแบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือแบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๕ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๖ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุก บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 
9 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
แบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

200,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สายบา้นหนองแวง
ป่งสัง หมู่ที่ 4 ต าบลปางกู่ ถึง 
บ้านกุดเต่า หมู่ที่ 7 ต าบลนา
มะเฟือง 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

500,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๗ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

9 โครงการบุกเบิกถนน สายบ้าน
ดอนกู่ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนิคมศรี
วิไล หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
225.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

100,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาให้มมีาตรฐาน 

จ านวน 1 แห่ง 200,000     ร้อยละของประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมี
ประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๘ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๙ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๐ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๑ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๒ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

 200,000    ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๓ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

21 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุก หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
แบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๔ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 3 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

24 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุ หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
แบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๕ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุก หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

9 ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
แบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๖ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๗ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 8 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการปรับปรุงถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

9 ปริมาณงาน
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
1,000.00 
เมตร หนา 
0.10 เมตร หรือ
แบบแปลน
เป็นไปตาม
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่
ก าหนด 

  200,000   ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๘ 

 

           แบบ ผ.02/1 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก หมู่ที่ 9 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณงาน 
ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 
90.00 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร หรือแบบ
แปลนเป็นไป
ตามองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลปางกู่
ก าหนด 

   200,000  ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

รวม 31 โครงการ           

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๙ 

 

 
 
 

(แบบ ผ.02/2) 
******************************* 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

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

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๐ 

 

           แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใชส้ าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ การสร้างความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

       แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

1 โครงการเสรมิผิวและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบ 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายบ้านโนนสูง - โสกแคน 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 2,965 
เมตร 

8,996,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
เสรมิผิวจราจร แบบ 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายบ้านหินสิ่ว - บ้านหนองแวง
ด่าน 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 3,040 
เมตร 

8,745,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๑ 

 

           แบบ ผ.02/2 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

3 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
เสรมิผิวจราจร แบบ 
ASPHALTIC CONCRETE 
สายบ้านหินสิ่ว - แยกบ้านโสก
แคน 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกและปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 
6.00 เมตร 
ยาว 1,420 
เมตร 

4,018,000     ร้อยละของถนนท่ี
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนสัญจร
ไปมา อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า
ท่อคอนกรีต บ้านหนองบัวเงิน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อการระบายน้ าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งานวางระบบ
ระบายน้ าความ
ยาวรวม 603 
เมตร 

1,992,000     ปัญหาน้ าท่วมขังรอ
การระบายลดลง 

การระบายน้ า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และลดปัญหา
ความเดือดร้อน
ของประชาชน 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างระบบกระจาย
น้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
นิคมหนองจาน หมู่ท่ี 7 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระบบกระจาย
น้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ขนาด 4 
กิโลวัตต์ 

2,500,000     ปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคลดลง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

6 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
ผิวดิน บ้านโสกแคน หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
แบบผิวดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,354,000     ปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคลดลง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๒ 

 

           แบบ ผ.02/2 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

7 โครงการซ่อมแซมระบบประปา
ผิวดิน บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 
4 

เพื่อประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ระบบประปา
แบบผิวดิน 
จ านวน 1 แห่ง 

1,275,000     ปัญหาการขาด
แคลนน้ าอุปโภค 
บริโภคลดลง 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

8 โครงการต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ศูนพัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู ่

เพื่อการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมีประสิทธิภาพ 

กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 
12.00 เมตร 
สูง 5.40 เมตร 

497,000     ประสิทธิภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพิ่มขึ้น 

การบริหาร
จัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และพื้นที่การจดั
กิจกรรมที่
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล
พร้อมอาคารประกอบ องค์การ
บริหารส่วนต าบลปางกู ่

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีการออก
ก าลังกายให้ประชาชน
ในต าบล 

กว้าง 73.00 
เมตร ยาว 
99.00 เมตร 
พร้อมอาคาร
ประกอบ 1 
หลัง 

1,998,000     สนามกีฬาในต าบล
ที่ได้มาตรฐาน 

ประชาชน 
เยาวชน มีพื้นท่ี
ในการออกก าลัง
กายที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๓ 

 

           แบบ ผ.02/2 

     แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 KPI 

10 โครงการขุดค้นและขดุแต่ง
โบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู ่

เพื่ออนุรักษ์และพัฒนา
โบราณสถานในต าบล
ปางกู ่

พื้นท่ี 512 
ตารางเมตร 

773,000     โบราณสถานท่ี
ได้รับการบูรณะ 

โบราณสถานใน
ต าบลปางกู่
ได้รับการบูรณะ 
และเป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยวใน
ต าบล 

กองช่าง 

รวม 10 โครงการ           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๔ 

 

 
 
 
 

(แบบ ผ.03) 
******************************* 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

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



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๕ 

 

 
           แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณ หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 2566 2567 2568 2569 2570 

 

1. แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

ติดตั้งกล้อง (CCTV) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

 
รวม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  

 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๗๖  

ส่วนที่  4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่น
ระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  
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(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

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

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ

๖๐ 
(๑๐) 
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๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๘๐  

4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
       ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้อง

มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๘๑  

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 

SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis) /Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อย
ต้อ งประกอบ ด้วย               ก าร วิ เ ค ร าะ ห์ศั กยภาพ ด้าน เศ รษฐกิ จ ,  ด้ านสั งคม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้

ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิ งปริมาณ 

(Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact)  โครงการที่ด า เนินการในเชิ งคุณภาพ 

(Qualitative) 

10  

4. แผนงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่ วนท้อง ถ่ิน ในมิ ติ ต่ างๆ จนน า ไปสู่ การ จัดท า โครงการพัฒนาท้อง ถ่ิน โดยใช้  SWOT 

Analysis/Demand (Demand  Analysis) /Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ  

10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) องค์การบริหารสว่นต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๘๒  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 

Thailand 4.0 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เ ป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้มาก
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่
การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
(ต่อ) 
5.7 โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 

 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะให้ท้องถ่ินมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว              ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความ

ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล 

(Effectiveness)                   (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่ความยุติธรรม 

(Equity)   (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง 
หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ สามารถวัดได้ 

(measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ

(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผล
การน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่ง
สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
          4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
     4.4.1.1 ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ 
ภัยแล้ง วาตะภัย น้ าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหติ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที 
  4.4.1.2 ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ 
ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการ
แก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การท าลาย การ
รักษา 
     4.4.1.3 ปัญหาประชาชนมีราได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้ 
    4.4.1.4 ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด 
      4.4.1.5 ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็น
บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข 
จัดท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยอ่ืน 
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   4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
     4.4.2.1 ข้อสังเกต จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหา
ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า /น้ าประปา /แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้าเป็นจ านวนมากซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
     4.4.2.2 จากข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ดังนี้ 
ปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
   4.4.2.3 ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนมีความ
พึงใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมท่ียังมีการเผาหญ้าอ้อย ตอข้าวในช่วงเวลา
เก็บเก่ียว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่สิ่งกลิ่นเหม็นร าคาญ การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ ผล
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา



 
 

 
 

 

 


