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ค าน า 
    
     กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 มาตรา 19 วรรคสาม ก าหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการ
ด าเนินการของจังหวัดและหน่วยงานของภาครัฐที่เก่ียวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ประกอบ
กับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 ก าหนดให้
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี ดังนั้นเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอ านาจตาม
ข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 
- 2564) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม 
และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 
 
 
            องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
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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 ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนกู่ 
หมู่ 2 บ้านโสกแคน หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน หมู่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ 5 บ้านโสกปลาขาว หมู่ 6 บ้าน
หนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 บ้านหนองจาน หมู่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ 10 บ้านหนอง
แวงด่าน 
     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   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 
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หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวเงิน 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแวงป่งสัง 
หมู่ที่ 5 บ้านโสกบ้านปลาขาว 
หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 7 บ้านนิคมหนองจาน 
หมู่ที่ 8 บ้านนิคมหนองหม่วย 
หมู่ที่ 9 บ้านนิคมศรีวิไล 
หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงด่าน 
 

2.2 การเลือกตั้ง   
   การแบ่งเขตการปกครอง ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งการปกครอง
ออกเป็น 10  หมู่บ้าน  แบ่งเขตเลือกตั้ง 10 หน่วยเลือกตั้ง 

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

10 10 บ้านหนองแวงด่าน 
 

   องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  และ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555 และจะครบวาระด ารง
ต าแหน่ง วันที่ 28 ธันวาคม 2559 แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต และปัจจุบันมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตต าบล
ปางกู่ จ านวน 4,241 คน (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2562) 
 
 3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต)  
  ประชากรทั้งสิ้น ๕,๓๐๙ แยกเป็นชาย ๒,๗๑๖ คน หญิง ๒,๕๙๓ คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย ๑๖๓.๗๒   
คน/ตารางกิโลเมตร 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน 

1  บ้านดอนกู่ 201 
2  บ้านโสกแคน 182 
3  บ้านหนองบัวเงิน 225 
4 บ้านหนองแวงป่งสัง 161 
5 บ้านโสกบ้านปลาขาว 57 
6  บ้านหนองหญ้าปล้อง 59 
7  บ้านนิคมหนองจาน 123 
8  บ้านนิคมหนองหม่วย 68 
9 บ้านนิคมศรีวิไล 180 

10 บ้านหนองแวงด่าน 67 
รวม 1,323 

  
     ที่มา : งานทะเบียนราษฎร อ าเภอโนนสัง (ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 
 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ทารก-6 ปี 204 198 402 
7-12 ป ี 207 201 408 

13-17 ป ี 164 164 328 
18-60 ป ี 1,793 1,730 3,523 

60 ปี ขึ้นไป 363 398 761 
รวม 2,731 2,691 5,422 

  
  ที่มา : งานทะเบียนราษฎร อ าเภอโนนสัง (ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 
 4. สภาพทางการสังคม 
   4.1 การศึกษา 

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

  -  โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด  - เตียง   -    แห่ง 
-  สถานีอามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน ๒ แห่ง 
-  สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
-  ร้ายขายยาแผนปัจจุบัน   - แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า รอ้ยละ ๑๐๐ 

    4.3 อาชญากรรม 
     องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ มีหน่วยที่ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
จ านวน    1  แห่ง ดังนี้ 
           1. หน่วยบริการประชาชนต าบลปางกู่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7      
    4.4  ยาเสพติด 
   ในปีงบประมาณ 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ ได้จัดท าโครงการเกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ 
          1. อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวล าภูงบประมาณ 
20,000 บาท 

    4.5  การสังเคราะห์ 
     4.5.1 ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเงินเบี้ยยังผู้สูงอายุจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ จ านวน 775  ราย  เป็นเงิน 491,500  บาท 
     - อายุ 60 – 69 ปี   จ านวน  459 ราย 
     - อายุ 70 – 79 ปี   จ านวน  225  ราย 
     - อายุ  80 – 89 ปี  จ านวน  62  ราย   
     - อายุ 90 ปีขึ้นไป    จ านวน 9  ราย 
     4.5.2 คนพิการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเบี้ยผู้พิการจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่ จ านวน 271 ราย เป็นเงิน  216,800  บาท 
     4.5.3 ผู้ป่วยเอดส์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จาก
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ จ านวน 17  ราย เป็นเงิน 8,500 บาท (ข้อมูลจากรายงานผลการจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประจ าเดือน มิถุนายน  2562)  
     ที่มา : กองสวัสดิการสังคม 
 
 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 โทรศัพท ์
   -  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. ร้านค้าทัว่ไป    จ านวน     47   แห่ง 
  4. บ้านเช่า    จ านวน       2  แห่ง 
  5 ปั้มน้ ามันหยอดเหรียญ   จ านวน      5  แห่ง 

 6.5 การท่องเที่ยว 
  - ราษฎรในต าบลมีความรักความสามัคคีฉันท์พ่ีน้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกัน มีการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามไว้อย่างเหนียวแน่น มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ที่จะ
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  - โรงส ี   ๑๘   แห่ง 

 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  จ านวนกลุ่มทุกประเภท ๒๔  กลุ่ม 

    แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ  ๑๓ กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์ ๑๒ กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืน ๆ    - กลุ่ม 
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  6.8 แรงงาน (แสดงสถิติในภาพรวมจังหวัดหนองบัวล าภู) 

ตารางท่ี 5 จ านวนและร้อยละของผู้มีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างานและเพศ   

ไตรมาส 1 2562    

สถานภาพการท างาน รวม ชาย หญิง 

  จ านวน 

ยอดรวม 227,152 131,166 95,986 

นายจ้าง 1,100 717 383 

ลูกจ้างรัฐบาล 28,062 11,627 16,434 

ลูกจ้างเอกชน 54,310 35,188 19,122 

ท างานส่วนตัว 99,430 66,911 32,520 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 43,593 16,177 27,416 

การรวมกลุ่ม 657 546 111 
 ร้อยละ 

ยอดรวม 100.0 100.0 100.0 

นายจ้าง 0.5 0.5 0.4 

ลูกจ้างรัฐบาล 12.4 8.9 17.1 

ลูกจ้างเอกชน 23.9 26.8 19.9 

ท างานส่วนตัว 43.8 51.0 33.9 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน 19.2 12.3 28.6 

การรวมกลุ่ม 0.3 0.4 0.1 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.2562 ส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ 
 

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

  -  ล าน้ า,  ล าห้วย  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
อนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สู งขึ้น 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 

  1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  
  วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
    “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก  
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๒ 
 

 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 การพ่ึงตนเองและการ 
      จัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 

  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 

         อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 

        จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 

        ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
      สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 

  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

        ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๓ 
 

  7. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง  

        ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 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 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม 
      รายได้ต่อหัว     
        ๓.1.1  เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิต 

          และรายได้ใหม่  
3.1.2  เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการ       
          แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ                
          สิ่งแวดล้อม  

     3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทาง  
                    การเงนิ การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุน  

         ที่มีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ  
      แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
 

3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
        การผลิตของสินค้าและบริการ  
3.๒.2  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ  

พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับ 
          การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและ 
          รายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๔ 
 

3.๒.3  เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน 
          คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
 
3.๒.4  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอด 

สู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้าง 
รากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของความเป็น มิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการ 
ปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖   เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการ 
ลงทุนให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
ไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗   เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘   เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
  สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี 
        ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบ 

      จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
        ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
        จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิด 

      จากภัยคุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา 
         ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ 
        สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

   6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๕ 
 

  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
        ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย 
        ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี
        กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ 
                           สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพ     
                           ชีวิตให้แก่ประชาชน   
  7.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
        พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง 
        ทั้งงประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม  

                 รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิ 
       ส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

  7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปา 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา
และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ 
        น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น
        ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ 
        ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
        ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
        ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
         และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
        การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๖ 
 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ
          ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา  

        เศรษฐกิจและสังคมของไทย  
๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ    
        เป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย 
 ในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาย 
 ใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   
 

  1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   1. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
     วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
     “ เป็นประตูการค่าและการทองเที่ยว เชิงนิเวศในลุ่มน้ าโขง ”  

  ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จากวิสัยทัศน์การพัฒนา     
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ข้างต้น เพ่ือให้การพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นไปตาม  กรอบ
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด จึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้   

 1.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดน   
 2.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร   
 3.ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
        เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ   
 1. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการค้าชายแดนและเปิดโอกาสในการลงทุน   
 2. เพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และการแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า   
 3. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   

   4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ปี 2555) 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าการลงทุนขอกลุ่ม
จังหวัด ฯ ร้อยละ 3 ต่อปี 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์๑มวลรวม (GPP) กลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร ร้อย
ละ 3 ต่อ ปี 3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

      2. ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน    

กลยุทธ์ 1.1: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูล ด้านการค้า การลงทุน            
โครงการศูนย์บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน  
กลยุทธ์ 1.2: เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการและแรงงาน   
โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับแรงงาน    
กลยุทธ์ 1.3: ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ   
โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ  

  โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการแข่งขันได้   
โครงการปรับปรุงเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเพ่ือสนับสนุนการค้าและการลงทุน  
โครงการเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดน   



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๗ 
 

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดน สู่อาเซียน   
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร     
กลยุทธ์ 2.1: พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนา 
และฟ้ืนฟูลุ่มน้ าอย่าง เป็นระบบ   
กลยุทธ์ 2.2: พัฒนาทักษะแรงงานด้านการเกษตร (ยางพารา)  
โครงพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร   
กลยุทธ์ 2.3: เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง  
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยโรงงาน 
กลยุทธ์ 2.4: เพิ่มศักยภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร   
โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ  
โครงการเลี้ยงกระบืออย่างยั่งยืน เพ่ือลดต้นทุนการผลิต   
กลยุทธ์ 2.5: ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต และการแปรรูปสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐาน  
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปยางพาราให้ได้มาตรฐาน  
โครงการศึกษา การบริหารจัดการวงโซ่อุปาทานยางพารา  
โครงการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย   
กลยุทธ์ 2.6: สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจรและ
พัฒนาช่องทาง .............การตลาด 
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสหกรณ์ 
การตลาด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
กลยุทธ์ 3.1: พัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว   
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูล และระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว  
โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว   
กลยุทธ์ 3.2: พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว                       
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว   
กลยุทธ์ 3.3: พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและ
ต่างประเทศ  
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 
โครงการขุดลอกหนองครองเกาะเพ่ือให้เป็นพื้นที่รับน้ าและเป็นหนองน้ าสาธารณะ 
และการท่องเที่ยว 
 

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู (พ.ศ.2561 – 2565)  
วิสัยทัศน์   

    หนองบัวล าภู  เมืองน่าอยู่  น่าเที่ยว  
  พันธกิจ  
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1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2. สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม 
3. พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้จังหวัดหนองล าภูเป็น

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว 
4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินการเกษตร  อุตสาหกรรม 
                              การค้า  การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข   

 
ตัวช้ีวัด(KPI)เป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O –net ระดับ ม.ปลายเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 

2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 1  ปี 
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลาย และอาชีวะเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
4. ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี 
5. แรงงานมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12 ปี 
6. ประชากรผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ  เพ่ิมข้ึน 
    ร้อยละ 70 
7. อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี 
8. ประชาการเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ  
    0.25 ต่อปี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินการเกษตร  อุตสาหกรรม

การค้า  การลงทุน 
    1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี 
    2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรขยายตัว ร้อยละ 10 ต่อปี 
    3. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
    4. พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   
    5. การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
    1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
    2. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 ต่อปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

    1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
    2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ต่อปี 
    3. ดัชนีชีว้ัดคุณภาพดีขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย ร้อยละ 1 ต่อปี 
    4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือความสงบสุข   



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๑๙ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข 
    1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อและประชาชน) ลดลงร้อย
ละ 2.5 ต่อปี 
    2. สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี 
    3. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 4 ต่อปี 
 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 1.1 สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับ 
                   คุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8c)   
กลยุทธ์ที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมโครงการ  

        TO BE NUMER ONE 
กลยุทธ์ที่ 1.3 พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบ  
                  (Sufficiency Economy ) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life) 
กลยุทธ์ที่ 1.4 สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ 
กลยุทธ์ที่ 1.5 สร้างภูมคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ 
                  พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาศักยภาพแรงงาน / ผู้โอยโอกาส/ผู้พิการให้มีอาชีพและมี 
                  รายได ้
กลยุทธ์ที่ 1.7 ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินการเกษตร  อุตสาหกรรม การค้า   
                    การลงทุน 

กลยุทธ์ที่ 2.1  บริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร อินทรีย์อย่างเป็นระบบ 
                   อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 2.3  พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้  
                   นวัตกรรม และสิ่งเสริมการตลาด 
กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดต้นทุนการผลิตภาค    
                   การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา  ท้องถิ่นของจังหวัด 
กลยุทธ์ที่ 3.3 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3.4 สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่ 
                  สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ที่ 3.5 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 
 
 
 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
            อย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม   
กลยุทธ์ที่ 4.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพ้ืนที่ลุ่มน้ า 
กลยุทธ์ที่ 4.3 บริหารจัดการขยะและน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4.4 สร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ 
                  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข 
กลยุทธ์ที่ 5.1 เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต 
                  และทรัพย์สิน 
กลยุทธ์ที่ 5.2 เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด 
กลยุทธ์ที่ 5.3 รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน 
 

  1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู  
 วิสัยทัศน์ (Vision)  
      “หนองบัวล าภูเป็นเมืองน่าอยู่  เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  ประชาชนชาญฉลาดท ากิน   
        ในดินแดนสันติสุข” 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาดังนี้ 

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชนท่องถิ่นตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ 
พอเพียง 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  
  
วิสัยทัศน์  
      “ เมืองแห่งการเรียนรู้   คู่คุณภาพชีวิตที่ดี   ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู 
  1. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ  และระบบการป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ    
  2.  สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและการ สาธารณสุข

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน    
  3.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้   
  4.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  

และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน   
   5.  ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๑ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวล าภู  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท้องถิ่น  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมท่องถิ่น  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ในท้องถิ่น  
     เป้าประสงค์  

1. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  
2. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน  
3. จัดระบบการบริการสาธารณะชุมชน  
4. ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับการบริการทางการแพทย์และ     
    สาธารณสุขที่มีคุณภาพ  
5. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เป็นคนดีมีคุณภาพ มีศักยภาพ มีความสามารถ 
    ในการแข่งขัน และมีคุณธรรมจริยธรรม  
6. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง  

  7. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  
8. เสริมสร้างให้ท่องถิ่นเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
9. เสริมสร้างความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และความสมานฉันท์ทุกภาคส่วน  
10.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ  
11.รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกก ลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
12.ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น  

เป้าประสงค์   
1. ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ๑และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  
2. ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
3. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือปูองกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า น้ าท่วมและ  
    คุณภาพน้ า  
4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงพ้ืนที่แบบ  
    บูรณาการ  
5. การบริหารจัดการและใช้ประโยชน๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้ 
    การมีส่วนร่วม ของชุมชน  
6. ควบคุมและปูองกันมลพิษให้อยู่ในระดับมาตรฐาน เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนา 
    ที่ยั่งยืน  
7. ปรับปรุงพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและ    



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๒ 
 

    ต่างจังหวัด 
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์  
1. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี  
2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีความเป็นไทย  
3. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและ 
    วัฒนธรรม ไทย  
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท่องถิ่น  
5. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว  
 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เป้าประสงค์ 
1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร  
2. ส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน & SMEs 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งองค์ความรู้                  
     เทคโนโลยี เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการ  
5. เพื่อเพ่ิมศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ  
6. เพิ่มมูลค่าจากการท่องเที่ยว  
7. เพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนยากจน  

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
  2.1 วิสัยทัศน์ 

“ ปางกู่แหล่งวัฒนธรรม  มากล้ าเกษตรอินทรีย์  ชีวิตดีมีการศึกษา  ประชามีส่วนร่วม รวมภูมิปัญญา  
กลุ่มอาชีพ  ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  2.2 ยุทธศาสตร์ 
    ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  
  2.3 เป้าประสงค์ 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ๑.๑ การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๓ 
 

                          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 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๒.๑  ส่งเสริมอนุรักษ์และการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๒  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ 
๒.๓  พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพ่ือเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.๔  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
2.๕  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
2.๖  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2.๗  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๑   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

         ๓.๒  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
   ๓.๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๓.๔   เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
   ๓.๕  เสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   ๓.๖  สร้างเสริมสุขภาพอนามัย  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
   ๓.๗  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
   ๓.๘  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
   ๓.๙  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
   ๓.๑๐  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่อ 
   ๓.๑๑  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น 

๓.๑๒ ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   ๓.๑๓  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๔  การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๕  การประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๔ 
 

  ๓.๑๖  การบริการประชาชน 
๓.๑๗  การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๔.๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
   ๔.๒  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๔.๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 

 

  2.4 ตัวช้ีวัด 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ มีแผนแม่บทชุมชน  ทุกชุมชน 
        ๑.๒ กลุ่มอาชีพที่เข็มแข็ง  ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
        ๑.๓ มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
                 ๑.๔ มีการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่  
                           สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
         ๑.๕  มีจ านวนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทยเพ่ิมข้ึน 
   ๑.๖  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
   ๑.๗  กลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ เข้มแข็งและยั่งยืน 
   ๑.๘  ด ารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๑.๙  มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนที่เข้มแข็ง 
   ๑.๑๐  ประชาสัมพันธ์การท่องเทียวอย่างต่อเนื่อง 
   ๑.๑๑  มีการผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

๒.๑  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
๒.๒  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ อย่างมีระบบ 
๒.๓  มีศูนย์สุขภาพชุมชน 
๓.๔  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
๓.๕  มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 
๓.๖  มีแหล่งท่องเที่ยว 
๓.๗  มีแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
๓.๑   จ านวนความยาวของเส้นทางท่ีก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงได้มาตรฐาน 

         ๓.๒   มีศูนย์ต่อสู้เพือ่เอาชนะยาเสพติด 
   ๓.๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
   ๓.๔   สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
   ๓.๕   การศึกษาทั่วถึงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๕ 
 

   ๓.๖   เด็ก  เยาวชน  ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
   ๓.๗   มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีขึ้น 
   ๓.๘   แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดีขึ้น 
   ๓.๙   มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ดีขึ้น 
   ๓.๑๐  มีการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่ออย่างถูกวิธ ี
   ๓.๑๑  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

๓.๑๒  การมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   ๓.๑๓  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๔  การพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๓.๑๕  การประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

  ๓.๑๖  การบริการประชาชน 
๓.๑๗  การส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

 

  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   ๔.๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
   ๔.๒  เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
   ๔.๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยว 
 
  2.5  ค่าเป้าหมาย 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1 เพ่ือเสริมสร้างและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมของคนภายในชุมชนทางด้านจิตใจ ด้าน
การศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   1.2 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  ให้เกิดทักษะในการพัฒนาฝีมือ
ในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น 
   2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  คุ้มครองดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้ชุมชนรู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องร่วมกัน ไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
   3.1 เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนจากการอ านวยความสะดวกด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ได้แก่  การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ า  การก่อสร้าง การซ่อมบ ารุงรักษาถนนหนทาง  การพัฒนาระบบ
ไฟฟ้าหมู่บ้านและระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ตลอดทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ แนวทางการพัฒนา 

3.2 ก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้
ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
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   3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ การขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการกระจายข้อมูลข่าวสาร  ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 

  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   4.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาแบบบูรณาการ การขยายศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลของประชาชนในชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบสารสนเทศ
และการกระจายข้อมูลข่าวสาร  ตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
 
  2.6 กลยุทธ์ 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธ์ที่ 1 จัดท าแผนแม่บทชุมชน  และส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 

      ทุกระดับ 
        กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาและส่งเสริมให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
        กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป 
 
                 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่ 
                                    สินค้าท่ีผลิตในชุมชน 
         กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
   กลยุทธ์ที่ ๖  ส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
   กลยุทธ์ที่ ๗ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์  หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ 
   กลยุทธ์ที่  ๘  การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๙  ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐  ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเทียว 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑  การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๑  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ 
กลยุทธ์ที่ ๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ อย่างมีระบบ 
กลยุทธ์ที่ ๓  ศูนย์สุขภาพในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๔  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ ๕  แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ ๖  แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๗  แหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท. 

  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๑   ก่อสร้างและซ่อมปรับปรุงได้มาตรฐาน 

         กลยุทธ์ที่ ๒   ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
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   กลยุทธ์ที่ ๓   สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  
                                      และผู้ด้อยโอกาส 
   กลยุทธ์ที่ ๔   ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ ๕   ส่งเสริมการศึกษาท่ัวถึงในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
   กลยุทธ์ที่ ๖   เด็ก  เยาวชน  ประชาชน มีสุขภาพแข็งแรง 
   กลยุทธ์ที่ ๗   มีระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขดีขึ้น 
   กลยุทธ์ที่ ๘   แพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยดีขึ้น 
   กลยุทธ์ที่ ๙   ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่ดีขึ้น 
   กลยุทธ์ที่ ๑๐  ดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคติดต่ออย่างถูกวิธี 
   กลยุทธ์ที่ ๑๑  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที่ ๑๒  ส่งเสริมมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริการจัดการ 
   กลยุทธ์ที่ ๑๓  ส่งเสริมพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กรปกครอง 
                                       ส่วนท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ ๑๔  ส่งเสริมพัฒนาบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ที่ ๑๕  ประยุกต์ใช้อนุญาตตุลาการเพ่ือพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 

  กลยุทธ์ที่ ๑๖  บริการประชาชน 
กลยุทธ์ที่ ๑๗  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 
 

  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ที่ ๑  ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืนๆ 
   กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน 
   กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการจัดเทศกาล  และงานประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่นเพื่อ 
                                     การท่องเที่ยว 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการ
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บรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่าง  มีประสิทธิภาพการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนด
ถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุ  ถึงสภาพการณ์นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๒๙ 
 

ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดฯ  
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู ่แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
กองสวัสดิการสังคม 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ/กอง
การศึกษา/กอง

สวัสดิการฯ 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัดฯ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดฯ 

 แผนงานการศึกษา 
 

กองการศึกษาฯ 

แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัดฯ 

 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

กองสวัสดิการฯ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัดฯ/กอง
การศึกษา/กอง

สวัสดิการฯ 



   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                           หน้า  ๓๐ 
 

 
 
 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

กองการศึกษาฯ 

 แผนงานงบกลาง 
 

กองสวัสดิการฯ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัดฯ 

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ 
อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๒ 

 

  

             แบบ ผ.01 
บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.  ๒๕๖๑  -  ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ยุทธศาสตร์ 
ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 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 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
1.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 6 3,140,000 7 3,640,000 9 9,640,000 8 9,140,000 5 7,030,000 35 32,590,000 

1.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 16 920,000 16 950,000 18 1,500,000 18 1,500,000 13 1,320,000 81 6,190,000 

รวม 22 4,060,000 23 4,590,000 27 11,140,000 26 10,640,000 18 8,350,000 116 38,780,000 

ยุทธศาสตร์ที่   ๒   ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

2.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 3 40,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 15 600,000 

2.2 แผนงาน เคหะชุมชน 66 68,658,000 75 85,611,000 93 103,784,000 88 95,403,000 80 84,178,000 402 437,634,000 

รวม 69 68,698,000 78 85,751,000 96 103,924,000 91 95,543,000 83 84,318,000 417 438,234,000 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

3.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 11 545,000 11 2,100,000 12 2,380,000 16 975,000 16 845,000 66 6,845,000 

3.2 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 8 230,000 9 270,000 9 270,000 9 270,000 9 270,000 44 1,310,000 

3.3 แผนงาน งบกลาง 3 - 3 10,254,000 3 10,254,000 3 10,254,000 3 10,254,000 15 41,016,000 

3.4 แผนงาน การศึกษาฯ 18 1,111,620 19 3,786,220 19 3,786,220 19 3,786,220 17 3,561,220 92 16,031,500 

35 แผนงาน สาธารณสุข 8 395,000 8 715,000 8 715,000 8 715,000 8 715,000 40 3,255,000 

3.6 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งฯ 10 530,000 10 410,000 10 440,000 10 440,000 10 440,000 50 2,260,000 

3.7 แผนงาน เคหะและชุมชน 157 212,080,500 168 227,029,639 211 366,565,500 195 355,124,500 155 215,729,000 886 1,376,529,139 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๓ 

 

  

           
แบบ ผ.01 

ยุทธศาสตร์ 

ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

จ านวน 
โครงกา

ร 
งบประมาณ 

3.8 
แผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5 250,000 5 310,000 5 310,000 5 310,000 5 240,000 25 1,420,000 

รวม 220 215,142,120 233 244,874,859 277 384,720,720 265 371,874,720 223 232,054,220 1,218 1,448,666,639 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1 แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 4 460,000 4 460,000 4 460,000 4 460,000 4 460,000 20 2,300,000 

4.2 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม 

10 340,000 10 340,000 10 340,000 10 340,000 10 340,000 50 1,700,000 

รวม 14 800,000 14 800,000 14 800,000 14 800,000 14 800,000 70 4,000,000 

รวมท้ังสิ้น 325 288,700,120.00 348 336,015,859.00 414 500,584,720.00 396 478,857,720.00 338 325,522,220.00 1,821 1,929,680,639 

  
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๔ 

 

           แบบ ผ. 02 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

       1.1 แผนงาน  งานบริหารงานทั่วไป (การจัดท าแผนแม่บท) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1  โครงการจดัท าแผนพัฒนา อบต. เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

10 หมู ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
ประชาคม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

รว
ม 

           1  โครงการ  -  -  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -   - 

 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๕ 

 

 

          

แบบ ผ. 02  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองบัวล าภู  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

                     1.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

3 กลุ่ม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 
กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

50 คน 50,000 50,000 50,000 40,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

3 โครงการกลุ่มอาชีพทอผ้ากี่
กระตุก 
 หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

10 หลัง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๖ 

 

 
 
 
 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเย็บผ้า 
 หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพเพาะ 
เห็ดฟาง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 20,000 40,000 40,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

6 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพทอผ้า 
มัดหมี่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๗ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผ. 02  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองบัวล าภู   

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  
                     1.2 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
7 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 

8 
เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

8 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

9 โครงการส่งเสริมกลุ่มเพาะเห็ด
ฟาง หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนม ี
อาชีพเสริม เพิ่มรายได ้

1 กลุ่ม 10,000 20,000 30,000 40,000 - ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้ไป
พัฒนาให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

รวม  9 โครงการ  -  - 630,000 660,000 670,000 680,000 550,000       

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๘ 

 

 

              1.3 แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป)   แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการส่งเสริมอาชีพของ
ประชาชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครัวเรือนและ
ชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ประชาชนใน
พื้นที ่

- - 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือมรีายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 
ต่อป ี

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับการ
อบรมวิชาชีพและ
ได้รับการส่งเสรมิ
การประกอบ
อาชีพ 

อบต. /
จังหวัด 

2 โครงการพัฒนาชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครัวเรือนและ
ชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

ประชาชนใน
หมู่บ้านและ
ชุมชนในเขต

พื้นที ่

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มและค่าใช้จ่าย 
ร้อยละ 3 ต่อปี 

ประชาชนในเขต
พื้นที่ได้รับการ
อบรมวิชาชีพและ
ได้รับการส่งเสรมิ
การประกอบ
อาชีพ 

ส านักปลดั 

รว
ม 

2 โครงการ  -    - - - 550,000 550,000 550,000  -    -   - 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๓๙ 

 

           

แบบ ผ. 02  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองบัวล าภู  
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

          ๑.๔ แผนงาน บริหารงานทั่วไป( พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาดแก่สินค้าที่ผลิตในชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการส่งเสริมสินค้า 
ที่ผลิตในชุมชน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการด้วยองค์
ความรู้นวัตกรรมและ
การส่งเสริมการตลาด 

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพใน
เขตพื้นท่ี 

 500,000    500,000   500,000   500,000   500,000  ผลิตภณัฑ์มวลรวม
จังหวัด (GPP) 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
0.5 ต่อป ี

ประชาชนและ
กลุ่มอาชีพในเขต
พื้นที่ได้รับการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและ
ส่งเสริมการตลาด 

กอง
สวัสดิการ
สังคม /
จังหวัด 

รวม 1 โครงการ  -    -     
500,000  

     
500,000  

     
500,000  

    
500,000  

    
500,000  

 -    -   - 

 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๐ 

 

              1.5  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  (ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการสนับสนุน
อุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได ้

50 คน 50,000 50,000 40,000 30,000 50,000 ร้อยละหรือ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้
ไปพัฒนาให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

รวม 1 โครงการ  -    - 50,000 50,000 40,000 30,000 50,000  -    -   - 

 

             
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวช้ีวัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการสนับสนุนธนาคาร

เลี้ยง 
โคกระบือ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
รายได ้

1 หมู ่  200,000    200,000   200,000   200,000   200,000  ร้อยละหรือ
จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
อบรมนความรู้
ไปพัฒนาให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม 
และลดรายจ่าย 

สวัสดิการฯ 

รวม 1   โครงการ - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๑ 

 

               ๑.๗    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืนๆ) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการสนับสนุนจดัตั้ง
กลุ่ม 
ออมทรัพย์ หมู่ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง 
กลุ่มออมทรัพย ์

1 หมู ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละจ านวน
ประชากร 
ที่เข้าร่วมกลุม่ 

ชุมชนมีกลุ่ม 
ออมทรัพย์ 

สวัสดิการ
ฯ 

2 โครงการออมวันละบาท
หรือกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลปางกู ่

เพื่อส่งเสริมการจัดตั้ง 
กลุ่มออมทรัพย ์

10 หมู ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 0 ร้อยละจ านวน
ประชากร 
ที่เข้าร่วมกลุม่ 

ชุมชนมีกลุ่ม 
ออมทรัพย์ 

สวัสดิการ
ฯ 

รวม                 2 โครงการ  -    - 70,000 70,000 70,000 70,000 50,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๒ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แบบ ผ. 02  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

               ๑.๘    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการส่งเสริม

เศรษฐกิจ 
พอเพียง  

ให้ประชาชนด ารงชีพ
ตาม 
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

50 ครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ
จ านวนผู้เข้า 
อบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนเข้าใจหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สวัสดิการฯ 

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

              ๑.๙    แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการสนับสนุนศูนย์
การเรยีนรู้ชุมชน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ศูนย์เรียนรู้ชุมชน 

 1 หมู ่    50,000      50,000      50,000     50,000  - จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีแหล่ง 
เรียนรู ้

สวัสดิการ 

2 โครงการก่อสร้างโรงเรียน
กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 6 

ให้ประชาชนมีอาคาร
เย็บผ้าเป็นศูนย์
เรียนรู้ชุมชน 

 1 หมู ่    50,000      50,000      50,000     50,000  - จ านวนประชาชน
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีแหล่ง 
เรียนรู ้

กองช่าง 

รวม 2   โครงการ  -    -     100,000       100,000       100,000      100,000              -     -    -   - 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๓ 

 

 

        ๑.๑๐    แผนงาน บริหารงานทั่วไป  (ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการบ ารุงรักษาพัฒนาเว็บ
ไซด ์

เพื่อประชาสมัพันธ์งาน 
และสถานท่ีท่องเที่ยว 

1 เว็บ 10,000 10,000 10,000 10,000 0 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าชมเว็บไซด ์

ประชาชนรู้จัก
สถานท่ีท่องเที่ยว
มากขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการก่อสร้างป้ายเข้าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

เพื่อประชาสมัพันธ์
สถานท่ีท่องเที่ยว
หมู่บ้าน 

1 ป้าย 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนป้าย
ประชาสมัพันธ์ 

ประชาชนรู้จัก
สถานท่ีท่องเที่ยว
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
และส่งเสรมิประเพณี
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

ร้อยละ 80 - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าชมพระธาตุ
ปรางค์กู ่

ประชาชนรู้จัก
สถานท่ีท่องเที่ยว
มากขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซุม้
เฉลิมพระเกียรต,ิป้าย
ประชาสมัพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติฐประชาสัมพันธ์
หน่วยงานราขการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลปางกู่ในด้านต่าง 
ๆ 

1 โครงการ 500,000 500,000 500,000 - - จ านวนโครงการ เป็นการ
ประชาสมัพันธ์
หน่วยงาน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

กองช่าง ,
ส านักปลดั 

รวม                 4 โครงการ  -    - 610,000 1,110,000 1,110,000 610,000 500,000   -   -   - 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๔ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบ ผ. 02 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู   

    2.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   

              2.1 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดช
อบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการส่งเสริมนวัตกรรม

การเกษตร 
เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ความรู้ทางด้านเกษตร 

10 หมู ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
อบรม 

ประชาชนมีความรู้
ในการท าเกษตร 

ส านักปลดั 

2 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติและฟื้นฟูป่าชุมชน 

เพื่อเฉลิมพระเกียรตฯิ
และเพิ่มพื้นท่ีป่าไม ้

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

พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น ส านักปลดั 

3 คลองสวย น้ าใส  คนไทยมีสุข เพื่อให้ประชาชนใช้
ประโยชน์จากแม่น้ า     
ล าคลอง แหล่งน้ า
สาธารณะ ได้ทุก
ฤดูกาล และให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของชุมชนใน
การร่วมกันอนุรักษ์
บ ารุงรักษาใช้ประโยชน์ 
และปลูกฝังจิตส านึกใน
การรักษาแหล่งน้ า
อย่างยั่งยืน 
 

ปรับปรุง
สภาพแม่น้ า

ล าคลอง 
แหล่งน้ า

สาธารณะ ใน
พื้นที่ต าบล

ปางกู่ หมู่ที่ 1 
- 10 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80   ของ
ประชาชนท่ีใช้
ประโยชน์จาก 
แม่น้ า   ล าคลอง 

ท าให้ประชาชน ใน
ต าบลปางกูไ่ด้รับ
ประโยชน์จากแม่น้ า 
ล าคลอง และเกิด
การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลดั 

รวม 3  โครงการ - - 40,000 140,000 140,000 140,000 140,000 - - - 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๕ 

 

   ๒.๒ แผนงานเคหะและชุมชน (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการก าจดัขยะและ

อนุรักษ ์
สิ่งแวดล้อม หมู่ที่ 4 

เพื่อก าจัดขยะมลูฝอย 
สิ่งปฏิกูล 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่มา 
ใช้บริการบ่อขยะ 

การก าจัดขยะของ
ชุมชน 
สะอาดเป็นระเบียบ 

ส านักปลดัฯ 

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจดัการ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ
ขยะ 

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

การก าจัดขยะของ
ชุมชน 
สะอาดเป็นระเบียบ 

ส านักปลดัฯ 

รวม 2 โครงการ  -    - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  -    -   - 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๖ 

 

    ๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน (การพัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ  เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการปรับพื้นท่ีสาธารณะ  

หมู่ที่ 1 
เพื่อให้ประชาชนม ี
สถานท่ีท่องเที่ยว 

3 ไร ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ประชาชนมาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี 
ส าหรับพักผ่อน 

กองช่าง 

2 โครงการปรับภูมิทัศน์ท่ีสาธารณะ 
ให้เป็นแห่งท่องเที่ยว หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนม ี
สถานท่ีท่องเที่ยว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ประชาชนมาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี 
ส าหรับพักผ่อน 

กองช่าง 

3 โครงการลงหินคลุกรอบสระ 
หนองแวง หมู่ที่ 5 

เพื่อส าหรับใช้
ประโยชน ์

350 เมตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ประชาชนมาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี 
ส าหรับพักผ่อน 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์สระ
หนองแวงด่าน หมู่ที่ 10 

เพื่อส าหรับใช้
ประโยชน ์

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ประชาชนมาใช้
บริการ 

ประชาชนมี
สถานท่ี 
ส าหรับพักผ่อน 

กองช่าง 

รวม                4  โครงการ  -    - 850,000 850,000 850,000 850,000 1,050,000  -    -   - 

 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๗ 

 

  ๒.๔  แผนงาน เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการขุดลอกสระ

หนองแวง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

9 ไร ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,080,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการขุดลอกล าห้วย
ใหญ่ 
โสกแคนตอนบน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

2 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

3 โครงการขุดบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

5 บ่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

4 โครงการขุดบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

30 บ่อ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

5 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น ล าห้วยโสกแคน หมู่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

6 โครงการขุดบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

10 บ่อ  100,000    100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนครัวเรือน
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๘ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
7 โครงการขุดลอกหนองฝายใหม่ 

หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

8 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
ล าห้วยโสกหว้า หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

9 โครงการขุดบ่อบาดาล 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

10 จุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

10 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ 
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

16 ไร ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

11 โครงการขุดลอกหนองแวงซ่อง  
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

13 ไร ่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

12 โครงการขุดสระน้ า 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

10 บ่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

13 โครงการซ่อมแซมฝายเก็บน้ า  
หมู่ที่ 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

2 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรฯ 

กองช่าง 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๔๙ 

 

 
           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
14 โครงการขุดบ่อบาดาล 

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

10 บ่อ  100,000    100,000   100,000   100,000   100,000  จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง  

15 โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 
นิ้ว ภายในต าบลปางกู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

10 บ่อ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
 

16 โครงการวางท่อลงหนองตานา  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

100 เมตร  200,000    200,000   200,000   200,000   200,000  จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
 

17 โครงการขุดลอกหนองตานา  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

6 ไร ่  500,000    500,000   500,000   500,000   500,000  จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

18 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกหว้า 
ตอนบนและก่อสร้างฝายน้ าล้น 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร    
2,000,000  

    
2,000,000  

    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล า
ห้วยโสกหว้า หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง  500,000    500,000   500,000   500,000   500,000  จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

20 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกหว้า 
ตอนล่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร    
2,000,000  

    
2,000,000  

    
2,000,000  

   
2,000,000  

   
2,000,000  

จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๐ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
21 โครงการขุดลอกฝายช่องชาด หมู่

ที่ 7  
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

15 ไร ่ 2,000,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

22 โครงการขุดลอกสระโรงเรยีน 
บ้านนิคมหนองม่วย(เก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

4 ไร ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

23 โครงการขยายเขตน้ าประปา 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอกสระต้นโพธิ ์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

10 ไร ่ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

25 โครงการขุดลอกโซมโสกหว้า  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

3.5 กิโลเมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

26 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลอง 
โสกหว้า หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

3 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๑ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
27 โครงการเจาะน้ าบาดาล 

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

10 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

28 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกหว้า 
ตอนล่าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

29 โครงการขุดลอกล าห้วยโซม หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

30 โครงการขุดขยายสระน้ า 
หนองหม่วย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

7 ไร ่ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

31 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ล า
ห้วยหลักหลี้ หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๒ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
32 โครงการขุดลอกฝายน้ าล้นหนอง

แวงด่าน หมู่ที่ 10 
เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

450 x 800 
เมตร 

2,000,000 2,000,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

33 โครงการก่อสร้างฝาย มช 2527 
ภายในเขต อบต.ปางกู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

4 แห่ง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

34 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

5  แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

35 โครงการขุดร่องเปิดทางน้ าเข้า
สระหนองหญ้าขาว บ้านหนอง
หญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - 13,000 - - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

             35  โครงการ  -    - 37,450,000 37,463,000 34,450,000 34,450,000 29,330,000  -    -   - 

  



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๓ 

 

 

๒.๕  เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค)                แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการขุดบ่อบาดาลเพื่อระบบ 

น้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

2 บ่อ 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการขุดลอกสระหนองบัว 
วัดศรีจันทร์ หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

2 ไร ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

3 โครงการขุดลอกสระหนองแวง 
ป่งสัง หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

14 ไร ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

4 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าจาก
ฝายใหม่ - สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

3 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 
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๒.๕  เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค)                แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
5 โครงการวางท่อส่งน้ า จากฝาย 

ช่องชาด หมู่ที่ 4 
เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

3,000 เมตร 0 0 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ 7 
ล าห้วยโสกหว้า 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

7 โครงการวางท่อส่งน้ าจากฝาย 
เขาช่องชาดเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

4 กิโลเมตร 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

8 โครงกาวางท่อน้ าลงสระ 
หนองโสน หมู่ที่ 7 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

20 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

9 โครงการขยายท่อน้ าประปา 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาดส าหรับอุปโภค
บริโภค 

1 หมู ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

10 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๙ 
ล าห้วยหลักลี ่

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

11 โครงการก่อสร้างหอประปาพร้อม
เครื่องกรอง หมู่ที่ 10 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๕ 

 

 
 

                    แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
12 โครงการวางท่อประปา  

บ้านหนองแวงด่าน 
เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

5,000  เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

13 โครงการวางทอ่ส่งน้ าจากเขาช่อง
ชาด- สี่แยกหนองจาน 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

14 โครงการรื้อถอนถังประปาในวัด  
หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

15 โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภค 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

16 โครงการปรับซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล บ้าน
หนองบัวเงิน หมู่ 3 อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1  แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการบริหารจัดการน้ า 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน) 

เพื่อการบริหารจัดการ
น้ าในเขตพื้นท่ีเพื่อเป็น
การป้องกันปัญหาภยั
แล้งและปญัหาน้ าท่วม 

แหล่งน้ าใน
พื้นที ่

      
100,000  

        
100,000  

       
100,000  

      
100,000  

      
100,000  

การบริหารจัดการ
น้ าดีขึ้น 

ประชาชนมีน้ าใช้
อย่าเพียงพอและ
ไม่เกดิปัญหาน้ า
ท่วมในเขตพื้นที ่

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
18 โครงการปรับปรุงระบบประปา 

บ้านดินกู่ หมู่ที่ 1 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 47,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา แบบบาดาล หมู่ที่ 9 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 359,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

20 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา แบบบาดาล บ้านนิคม
หนองหม่วย หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 300,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา แบบบาดาล บ้านโสกปลา
ขาว หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 300,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการขยายท่อส่งน้ าดิบประปา 
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 370,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

23 โครงการขยายท่อส่งน้ าดิบประปา 
บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง 0 0 230,000 0 0 จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
24 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบระบบ

ประปา PVC หมู่ที่ 10 
เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 230,000 - - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

25 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพน้ าใต้
ดิน (ธนาคารน้ าใต้ดินแบบบ่อปิด) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 120,000 - - ปริมาณน้ าใต้ดิน
เพิ่มมากข้ึน 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ 5 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - - 200,000 - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านนิคมหนองหม่วย 
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - - 200,000 - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

28 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ 
10 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - - 200,000 - จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
29 โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้าน แบบบาดาล (หอถังเหล็ก
แบบทรงแชมเปญ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง 0 0 0 505,000 0 จ านวนระบบ
ประปาท่ีปรับปรุง  
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม              29  โครงการ  -    - 10,050,000 10,050,000 19,506,000 18,655,000 14,850,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๕๙ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แบบ ผ. 02  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู   

    2.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
         2.6 แผนงาน เคหะและชุมชน  (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการพัฒนาแหล่ง

ท่องเที่ยวพระธาตุปรางค์กู ่
เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่และสิ่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

พื้นที่ให้เป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

                  
-    

    2,000,000      2,000,000     2,000,000     2,000,000  รายได้จาการ
ท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ประชาชนชนในเขต
พื้นที่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

กองช่าง , 
หนว่ยงาน
อื่น 

รวม                  1 โครงการ  -    -             -       2,000,000    2,000,000   2,000,000   2,000,000   -    -   - 

    ๒.๗  แผนงาน  เคหะและชุมชน (ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต  อปท.)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่และสิ่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

พื้นที่ให้เป็น
แหล่ง
ท่องเที่ยว 

                  
-    

        500,000         500,000        
500,000  

      
500,000  

รายได้จาการ
ท่องเที่ยว 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
10 ต่อป ี 

ประชาชนชนในเขต
พื้นที่มีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

รวม   1  โครงการ  -  -              -         500,000       500,000      500,000      500,000   -   -   - 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๐ 

 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผ. 02 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู   

   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น   

        ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน   (การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน)   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  

หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้างทางหลวง
ท้องถิ่น 54-025 หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

3 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
เสรมิผิวจราจรแบบAsphaltic 
Concrete สาย 4022  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

8 กิโลเมตร 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 0 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

4 โครงการร่องระบายน้ าใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝน และระบายน้ าเสยี 

2 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ใช้ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

5 โครงการ-ขยายไฟฟ้าแรงดันต่ า  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้า ในหมู่บ้าน 

10  ต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๑ 

 

 
           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
6 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างใน

หมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 
เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

30 จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้าง
วัดบ้านโคกแคน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

203 เมตร 260,000 260,000 500,000 500,000 260,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

5 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

9 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง
แบบผิวจราแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,000  เมตร - 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

10 โครงการซ่อมถนนลูกรัง 
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

11 โครงการร่องระบายน้ าใน
หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝนและระบายน้ าเสีย 

200 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
ใช้ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๒ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
12 โครงการถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 

ทางคมนาคมที่สะดวก 
2 กิโลเมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

13 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

2 กิโลเมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

14 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หนว่ยงาน
อื่น 

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
มาตรฐาน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 800,000 200,000 500,000 600,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อืน่ 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๓ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน 

หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

15 จุด 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ า
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

3 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

20 โครงการบุกเบิกถนนคันดิน หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 890 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สาย โสกปลาขาว - หนองบัวเงิน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,500 เมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๔ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
24 โครงการขยายไฟฟ้า  

(หม้อแปลงไฟฟ้า) หมู่ที่ 3 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

1 หม้อแปลง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

26 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

30 ต้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

27 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

20 จุด 55,000 55,000 55,000 55,000 50,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

29 โครงการขยายไหล่ทางถนนเส้น 
หนองแวงป่งสัง - บ้านโนนสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 
 

จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๕ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
31 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 4 (ทิศตะวันตก) 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,600 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

32 โครงการขยายหม้อแปลงไฟฟ้า  
หมู่ที่ 4 (ทิศตะวันออก) 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

1 หม้อ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายหนองแวงป่งสัง - บ้านกุดเต่า 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,500 เมตร 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายร.ร.หนองแวงป่งสัง - บ้าน
โสกก้านเหลือง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,500 เมตร 
  

1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ยกระดับ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

37 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๖ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
38 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 

สายโสกปลาขาว - หนองม่วย 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

5 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายโสกปลาขาว - บ้านหินสิ่ว 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 กิโลเมตร - 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงดัน
ต่ าหมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

10 ต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บดอัดแน่นรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

7 กิโลเมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝนและระบายน้ าเสีย 

300 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบายน้ า กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๗ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
45 โครงการขยายไหล่ทางพร้อม

เสรมิผิวจราจรแบบ Asphaltic 
concrete หมู ่6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,850 เมตร 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบด 
อัดแน่นมาตรฐาน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่มี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

10 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  
หมู่ที่ 6 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝนและระบายน้ าเสีย 

100 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบายน้ า กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เพื่อการเกษตรหน้าโรงเรียน -
หนองหญ้าขาว หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก        
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๘ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
52 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ 

การเกษตร หมู่ที่ 6 
เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

1 กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 หลังวัด 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

54 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
(ข้ามถนน) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

15 ต้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 150,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

55 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร หมู่ที่ 7 

เพื่อใหป้ระชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

4 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

56 โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง 
ไปเขาช่องชาด หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

4 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๖๙ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
59 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า  

หมู่ที่ 7 
เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝนและระบายน้ าเสีย 

1 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่ใช้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบายน้ า กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

60 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 400,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

61 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 8 ไปสระต้นโพธ์ิ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

62 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อ 
การเกษตร หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3.5 กิโลเมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

64 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
เชื่อมบ้านนิคมหนองม่วย - โสก
ปลาขาว 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เกลี่ยเรียบ  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1.5 กิโลเมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๐ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
66 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ 

การเกษตร หมู่ที่ 8 
เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

500 เมตร 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

67 โครงการขยายถนนคอนกรีต
พร้อมเสริมผิวจราจรแบบ 
Asphaltic Concrete 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

20 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชมุชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

69 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

70 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการ 
เกษตร หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 

30 ต้น 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  หลัง ศพด. 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๑ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
72 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า  

หมู่ที่ 9 
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

30 ต้น - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

73 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
หนองแวงด่าน - หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หนองแวงด่าน - หลังวัด 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ า  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

50  ต้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

76 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ 
ฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

20  จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

77 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า 
หมู่ที่ 10 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝนและระบายน้ าเสีย 

3,000 เมตร  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

78 โครงการซ่อมแซมถนนแวงด่าน - 
หนองเม็ก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๒ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
79 โครงการขยายไหล่ทางถนน  

หมู่ที่ 10 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

6,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

80 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหนอง
แวงด่าน - หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

81 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หนองแวงด่าน - หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

82 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ใน อบต.ปางกู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

83 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ 
ฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

50 ต้น 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

84 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หนองบัวเงิน – ฝายใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ 
ฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

2,000 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

85 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอก
กู่ – ภูพาน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ 
ฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

1,000 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๓ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
86 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย

หนองแวง-บ้านกุดเต่า 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,500 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

87 โครงการบุกเบิกถนนคันดิน เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 สาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

88 โครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

25,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

89 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เขาช่องชาด-กุดเต่า 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,500 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

90 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง
ในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟ 
ฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

10 หมู ่ 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

91 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

10 หมู ่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๔ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
92 โครงการขยายไหล่ทางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

ขนาด กว้าง 1 
เมตร *170 
เมตร*หนาว 
0.15 เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

93 โครงการบุกเบิกถนนคันดิน หมุ่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

ขนาด กว้าง 4 
*225 เมตร 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

94 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง
แบบผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

ขนาด กว้าง 4 
* ยาว 225 
เมตร* หนาว 
0.04 เมตร 

311,000 311,000 311,000 90,000 90,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

95 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(เสริมผิว AC) หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

2 กิโลเมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

96 โครงการขยายถนนคอนกรีต ข้าง
ละ 1 เมตร หมู่ที่ 8 กลางบ้าน 

เพื่อประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

600 เมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๕ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
97 โครงการก่อสร้างห้องพักอาศัย

พนักงาน อบต. ปางกู่ 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

1 ห้องพัก - - 400,000 400,000 400,000 จ านวนหอ้งพักอาศัย
พนักงาน อบต.ปางกู่ 
จ านวน 1 แห่ง 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

กองช่าง 

98 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อศูนย์มีบรรยากาศ
กับการเรยีนเหมาะสม 

1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - มีสถานที่ที่เหมาะสม
กับการเรียน 

ศูนย์มีบรรยากาศกับ
การเรียนเหมาะสม 

กองช่าง 

99 โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์มี
บรรยากาศกับการ
เรียนเหมาะสม 

1 แห่ง - 30,000 30,000 30,000 100,000 มีสถานที่ที่เหมาะสม
กับการเรียน 

ศูนย์มีบรรยากาศกับ
การเรียนเหมาะสม 

กองช่าง 

100 โครงการก่อสร้างห้องน้ าเด็ก
(เพิ่มเติม)ศูนย์ฯแห่งใหม ่

เพื่อให้ศูนย์มี
บรรยากาศกับการ
เรียนเหมาะสม 

1 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ศูนย์เด็กฯมี ห้องน้ า
เพิ่มขึ้น 

ศูนย์มีบรรยากาศกับ
การเรียนเหมาะสม 

กองช่าง 

101 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้ศูนย์มี
บรรยากาศกับการ
เรียนเหมาะสม 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - พื้นที่ให้เด็กรับประทาน 
อาหารเพิ่มขึ้น 

ศูนย์มีบรรยากาศกับ
การเรียนเหมาะสม 

กองช่าง 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๖ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
102 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.3) 
เพื่อเพ่ิมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

1 หลัง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนเด็กที่เข้ามา
เรียน 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองช่าง 

103 โครงการสร้างถนน คสล. เข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์มี
บรรยากาศกับการ
เรียนเหมาะสม 

200 เมตร 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีสถานที่ที่เหมาะสม
กับการเรียน 

ศูนย์มีบรรยากาศกับ
การเรียนเหมาะสม 

กองช่าง 

104 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

105 โครงการส่งเสริมกีฬาและ 
นันทนาการ หมู่ที่ 3 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

50 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอนก
ประสงค์ หมู่ที่ 4 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๗ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
107 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ 

ชุมชน หมู่ที่ 8 
ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

108 โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ หมู่
ที่ 10 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 
10 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๘ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
111 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 
ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

1 แห่ง 800,000 800,000 800,000 800,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปาง
กู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
นักเรียน 

กว้าง 3 เมตร  
ยาว 290 

เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 1 แห่ง 

มีอุปกรณ์ในการเล่น
กีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

113 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลติกคอนกรีต สาย
บ้านโนนสูง - บ้านหนองแวงป่งสัง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - 2,110,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

114 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดย
ใช้วัสดุหินคลุก บ้านหนองแวง
ด่าน หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - 200,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบผิวจราจรแอสฟลัท์ติกคอนก
รีต บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - 200,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๗๙ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
116 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 

ภายในต าบล 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

 ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

495,000 495,000 495,000 495,000 495,000 จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ า 
ท่อคอนกรีต บ้านโสกแคน หมู่ที่ 
2 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝน 
และระบายน้ าเสีย 

1 สาย - 200,000 200,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

118 โครงการขุดร่องน้ าบ้านโสกแคน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝน 
และระบายน้ าเสีย 

1 สาย - 10,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

119 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า
หนองโสน บ้านนิคมหนองจาน 
หมู่ที่ 7 

เพื่อแก้ไขน้ าขังในฤดู
ฝน 
และระบายน้ าเสีย 

1 สาย - 29,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่ใช ้
ร่องระบายน้ า 

หมู่บ้านมีทางระบาย
น้ า 

กองช่าง 

120 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง 
แบบแอสฟัลท์คอนกรตี สายหิน
สิ่ว - ดอนกู ่

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - 1,620,139 - - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนกู่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - 0 230,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๐ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน

หนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 4 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 203,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
นิคมหนองจาน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 150,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

124 โครงการเสรมิผิวถนนคันดิน หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 50,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

125 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้วัสดุหินคลุก หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 99,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

126 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย
ใช้หินคลุก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 150,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

127 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ศพด. อบต. ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใน 
การปฏิบัติงาน 

1  แห่ง - - 488,000 - - จ านวนอาคาร  1 แห่ง การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๑ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
128 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย

ใช้วัสดุหินคลุก หมู่ที่ 8 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 150,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

129 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจร Asphaltic concrete 
สาย บ้านโนนสูง-บ้านโสกแคน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แหง่ - - 4,000,000 - - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านดอนกู่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- - - 200,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

131 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บ้านโสกแคน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- - - 200,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้า(แรงต่ า) 
บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

10 ต้น - - - 100,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๒ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
133 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บ้านหนองแวงป่งสัง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 94 เมตร 
หนา 0.15 

เมตร 

- - - 200,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

134 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ า)
บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

15 ต้น - - - 150,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

135 โครงการซ่อมแซมถนนโดยใช้วัสดุ
หินคลุก บ้านหนองหญ้าปล้อง 
หมู่ที่ 6 

เพือ่ให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

หินคลุกไม่
น้อยกว่า 100 

ลบ.ม. 

- - - 50,000 - จ านวนครัวเรือนที่มี 
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

136 โครงการก่อสร้างลาดยางแบบผิว
จราจร Asphaltic Concrete 
บ้านนิคมหนองจาน หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 145 
เมตร หนา 
0.04 เมตร 

- - - 210,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง 

137 โครงการขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ า) 
บ้านนิคมศรีวไิล หมู่ที่ 9  

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าแสงสว่างใน
หมู่บ้าน 

20 ต้น - - - 200,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๓ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
138 โครงการก่อสร้างลานกีฬา

เอนกประสงค์ บ้านหนองแวง
ป่งสัง หมู่ที่ 4 

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

ขนาดกว้าง 
28 เมตร ยาว 

40 เมตร 
หนา 0.10 
เมตร พร้อม

อุปกรณ์
ประกอบ
สนาม 

- - - 510,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

รวม              138 โครงการ  -    - 167,796,000 174,245,139 186,436,000 182,415,000 93,050,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๔ 

 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข แบบ ผ. 02 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
 

          ๓.๒  แผนงาน สร้างความเข็มแข็งของชุมชน (พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 อุดหนุนโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
บูรณาการส่วนราชการ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาค
ประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ร้อยละ 80 
ของจ านวนผู้
ติดยาเสพตดิ 

- - 30,000 30,000 30,000 ผู้ติดยาเสพติดที่
ผ่านบ าบัดและผ่าน
การอบรมจาก
โครงการจะไม่
กลับไปติดยาเสพตดิ
อีก 

ผู้ติดยาเสพติดมี
จ านวนลดลง 

ส านักปลดั 

2 โครงการอบรมเยาวชนไทย
ห่างไกลยาเสพติด 

เพื่อให้ชุมชนปลอดยา
เสพติด 

50 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคดีาชญา
กรรมและยาเสพติด
ภายในชุมชนลด
น้อยลง 

ภายในชุมชน
ปลอดจากยาเสพ
ติด ส านักปลดั 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ (To Be 
Number One) 

เพื่อให้เยาวชนห่างไกล 
ยาเสพตดิและใช้เวลา
ว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์

50 คน - 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนเยาวชนมี
ความรู้ ห่างไกลยา
เสพติด 

ภายในชุมชน
ปลอดจากยาเสพ
ติด ส านักปลดั 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๕ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
4 โครงการต้นกล้ามวยไทย เพื่อให้เยาวชนห่างไกล 

ยาเสพตดิและใช้เวลา
ว่าง 
ให้เกิดประโยชน ์

100 คน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เยาวชนมีความรู ้
ห่าง 
ไกลยาเสพติด 

ส านักปลดั 

รวม                3  โครงการ  -    - 90,000 100,000 130,000 130,000 130,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๖ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข แบบ ผ. 02  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู   

     ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
             ๓.๓  แผนงาน สังคมสังเคราะห์  (สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนต าบลปางกู่ 
เพื่อให้ความรู้กับ
เยาวชน 

50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าอบรม 

เยาวชนมีความรู้
ในการ 
แก้ไขปัญหา 

สวัสดิการฯ 

2 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม 
ชมรมผูสู้งอายุ ต าบลปางกู ่

เพื่อให้ความส าคญักับ 
ผู้สูงอาย ุ

1 กลุ่ม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เห็นความส าคัญ
ของ 
ผู้สูงอาย ุ

สวัสดิการฯ 

3 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิ
และหน้าท่ีคนพิการ 

เพื่อให้ความรู้ถึงสิทธิ
และ 
หน้าท่ีของผู้พิการ 

50 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้พิการมีความรู้
เรื่อง 
สิทธิและหนา้ที ่

สวัสดิการฯ 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิสุขภาพ
ผู้สูงอายุต าบลปางกู ่

เพื่อให้ความส าคญักับ 
ผู้สูงอาย ุ

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

เห็นความส าคัญ
ของ 
ผู้สูงอาย ุ

สวัสดิการฯ 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตคน
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

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

ผู้พิการมีความรู้
ความเข้าใจใน
การใช้ชีวิต 

สวัสดิการฯ 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๗ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
6 โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่น

ไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และส่งเคราะห์ผูด้้วย
โอกาส 

1 หลัง 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวน
ผู้ด้อยโอกาสที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ด้อยโอกาสมีที่พกั 
อาศัยดีขึ้น 

สวัสดิการฯ 

7 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

100 คน - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือ
จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

สูงอายุ ผู้พกิาร และ
ผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้ชีวิต 

สวัสดิการฯ 

รวม                7  โครงการ  -    - 170,000 210,000 210,000 210,000 140,000  -    -   - 
            

             ๓.4  แผนงาน การศึกษา  (สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส)      

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการสนับสนุน

งบประมาณอาหารเสริม(นม) 
ส าหรับโรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต
รับผิดชอบ 

เพื่อสนับสนุนอาหาร
ให ้
กับเด็ก 

499 คน - 1,014,600 1,014,600 1,014,600 1,014,600 จ านวน
นักเรียนท่ี
ได้รับ 
อาหารเสริม
ทุกคน 

เด็กได้รับ
สารอาหารเสริม
ครบถ้วน 

ส านักปลดั 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๘ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
2 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (ประกอบด้วย 
-ค่าอาหารกลางวัน -สื่อการเรยีน
การสอนวัสดุ การศึกษา -ค่า
หนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การ
เรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอื่น 
ๆ) 

เด็กมีภาวะโภชการที่ดี
มีพัฒนาการที่สมวยั
เป็นไปตามมาตรฐาน 

94 คน 726,620 726,620 726,620 726,620 726,620 จ านวนเด็กท่ีได้รับ 
อาหารเสริม 

เด็กได้รับ
สารอาหาร 

การศึกษา 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 
ส าหรับโรงเรียนในเขตรับผดิชอบ 

เด็กได้รับอาหาร
กลางวันทุกคน 

405 คน - 1,620,000 1,620,000 1,620,000 1,620,000 เด็กนักเรยีนได้รับ
สารอาหารที่ครบ 5 
หมู่ มีพัฒนาการที
สมวัยเป็นไปตาม
มาตรฐาน 

เด็กได้รับ
สารอาหาร 

การศึกษา 

รวม                3  โครงการ  -    - 726,620 3,361,220 3,361,220 3,361,220 3,361,220  -    -   - 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๘๙ 

 

             ๓.5  แผนงาน งบกลาง  (สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้สูงอายุ 95 %ของ
ผู้สูงอาย ุ

927 คน - 7,010,000 7,010,000 7,010,000 7,010,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายไุดรับเบี้ย
ยังชีพ 

สวัสดิการฯ 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้พิการ 100 %
ของผู้พิการ 

323 คน - 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 จ านวนผู้พิการที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการได้รับเบี้ย
ยังชีพ 

สวัสดิการฯ 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย 
เอดส ์

เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แก่ผู้ป่วยตดิเช้ือ 95 %
ของผู้ป่วยติดเชื้อ 

24 คน - 144,000 144,000 144,000 144,000 จ านวนผู้ป่วยตดิ
เชื้อที่ได้รับเบีย้ยัง
ชีพ 

ผู้ป่วยตดิเช้ือ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

สวัสดิการฯ 

รวม 3 โครงการ  -    - - 10,254,000 10,254,000 10,254,000 10,254,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๐ 

 

   ๓.6  แผนงาน สังคมสังเคราะห์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว  แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการอบรมให้ความรู้การ

ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัย
เรียน 

เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศ 
ศึกษา และหน้าที่พึง
ปฏิบัติของเยาวชน 

60 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เยาวชนมีความรู้
ในการ 
ด าเนินชีวิต 

สวัสดิการฯ 

2 โครงการเพิม่ศักยภาพกลุ่มสตรี
ต าบลปางกู ่

เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตร ี

200 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

บทบาทของสตรีม ี
ความเข้มแข็ง 

สวัสดิการฯ 

3 โครงการส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมบทบาท
สตร ี

100 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ครอบครัวมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

สวัสดิการฯ 

รวม  3 โครงการ    -   - 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000   -    -    - 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๑ 

 

    ๓.7  แผนงาน  การศึกษา (ส่งเสริมเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการจดัศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวิธี

พุทธ 
เพื่อให้เด็กมีความรู้ด้าน
พุทธศาสนา 

4 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กเติบโตขึ้นเป็นคน
ดีของสังคม 

การศึกษา 

2 โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษา 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจกับผู้ปกครอง 

4 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจมากขึ้น 

การศึกษา 

3 โครงการอบรมพัฒนาความรู้คณะ
กรรมการบริหารศูนยฯ์ 

เพื่อให้พัฒนาความรู้ให้
คณะกรรมการบรหิารฯ 

4 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมอบรม 

คณะกรรมการ
บริหารฯมีความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น 

การศึกษา 

4 โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของเด็ก 

10 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็ก 

การศึกษา 

5 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้
นอกสถานท่ีส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กและผู้ปกครอง
มีประสบการณ์การ
เรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรู้
นอกสถานท่ี 

94 - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ ของเด็กเล็กที่
ได้รับส่งเสริมพัฒนา
และการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาและ
การเรียนรู้ 

การศึกษา 

6 โครงการนิทรรศการและแสดงผล
งานเด็กก่อนเข้าเรยีนระดับ
อนุบาล 

เพื่อศูนย์มีบรรยากาศ
กับการเรยีนเหมาะสม 

4 ศูนย ์ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน
นักเรียน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

มีสถานที่เหมาะสม
การเรียนรู้ ศูนย์มี
บรรยากาศเหมาะสม 

การศึกษา 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๒ 

 

           แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
7 โครงการประกันคณุภาพ

การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้ตระหนักถึง
ความ 
ส าคัญของการศึกษา 

12 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของ
การศึกษา 

การศึกษา 

8 โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ตระหนักถึง
ความ 
ส าคัญของการศึกษา 

12 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ตระหนักถึงความ 
ส าคัญของ
การศึกษา 

การศึกษา 

9 โครงการติดตั้งอินเตอร์เนต็
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน 

1 แห่ง 15,000 15,000 15,000 15,000 - มีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการ
เรียน 

เด็กมีพัฒนาการ
มากขึ้น 

การศึกษา 

รวม 9  โครงการ - - 175,000 205,000 205,000 205,000 60,000 - - - 

 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๓ 

 

    ๓.8  แผนงาน การศึกษา (สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  เยาวชน  ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)  แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการศูนย์เด็กเล็กน่าอยู ่ เพื่อให้ศูนย์มี

บรรยากาศกับการ
เรียนเหมาะสม 

1 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - มีสถานท่ีที่
เหมาะสมกับการ
เรียน 

ศูนย์มีบรรยากาศ
กับการเรยีน
เหมาะสม 

การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยเด็กปฐมวัย 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง 

4 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมการอบรม 

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 

การศึกษา 

4 โครงการหนูน้อยฟันด ี ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก 

4 แห่ง - 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง 

การศึกษา 

รวม             4 โครงการ  -    - 60,000 70,000 70,000 70,000 10,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๔ 

 

    ๓.9 แผนงาน สาธารณสุข  (จัดระบบบริการทางแพทย์และสาธารณสุข) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงาน เพื่อเป็นหลักประกัน

สุขภาพประชาชนใน
ต าบลปางกู ่

10 หมู ่ 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 จ านวนโครงการที่
สนับสนุน 

ประชาชนมี
หลักประกัน
สุขภาพและการ
ป้องกันท่ีดี 

ส านักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข  
(หมายเหตุ :จ านวน 10 หมู่ๆละ 
20,000 บาท) 

เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 

10 หมู ่ - 200,000 200,000 200,000 200,000 สุขภาพประชาชนดี
ขึ้น 

ประชาชนมี
สุขภาพดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม             2  โครงการ  -    - 75,000 275,000 275,000 275,000 275,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๕ 

 

 

3.10 แผนงาน สาธารณสุข ( ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)  แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคติดต่อ 

2 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวรครั้งท่ีเกิด 
โรคระบาด 

ไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคต่างๆ ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อน้ ายาก าจัดยุงลาย เพื่อไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคติดต่อ 

10 หมู ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวรครั้งที่เกิด 
โรคระบาด 

ไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคต่างๆ ส านักปลดั 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย ์   ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพื่อป้องกันและ
ควบคุมการแพรร่ะบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า ใน
เขตพื้นท่ี 

 -สุนัขและแมว
ในต าบลปางกู่ที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 
-อบรมให้ความรู้
แก่แกนน า 
ประชาชนต าบล
ปางกู ่

0 100,000 100,000 100,000 100,000 สุนัขและแมว  ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
การฉีดวัคซีน
ครบถ้วน 

พื้นที่ต าบลปางกู่
ไม่พบการระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้า 

ส านักปลดั 
4 ส ารวจข้อมลูจ านวนสัตว์และขึ้น

ทะเบียนสตัว์ตามโครงการสตัว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อจ้างเหมาผู้ส ารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมวใน
เขตต าบล 

สุนัขและแมว
ได้รับการส ารวจ
จากผู้ส ารวจ 
จ านวน    5 คน 

0 20,000 20,000 20,000 20,000 สุนัขและแมว  ที่
ขึ้นทะเบียนได้รับ
การฉีดวัคซีน
ครบถ้วน 

พื้นที่ต าบลปางกู่
ไม่พบการระบาด
ของโรคพิษสุนัข
บ้า ส านักปลดั 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๖ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
5 โครงการจดัซื้อวัคซีนป้องกันโรค

พิษสุนัขบ้า 
เพื่อไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคติดต่อ 

10 หมู ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวรครั้งที่เกิด 
โรคระบาด 

ไม่ให้เกิดการ
ระบาด 
ของโรคต่างๆ 

  
รวม             5 โครงการ  -    - 120,000 240,000 240,000 240,000 240,000  -    -   - 

 
 

   ๓.11  แผนงาน สาธารณสุข (ส่งเสริมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ)  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการการแพทย์ฉุกเฉินต าบล

ปางกู ่
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมในการ
ด าเนินการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
โครงการในการ
บริการ 

ประชาชนภายใน
ต าบลได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม              1  โครงการ  -   -  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -    -   - 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๗ 

 

    ๓.๑2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็ง  (สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถิ่น) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการตั้งด่านประจ าจุดตรวจ

ช่วงเทศกาลปีใหม ่
เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

10 หมู ่ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 อุบัติเหตลุดน้อยลง ประชาชนภายใน
ต าบลได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

2 โครงการตั้งด่านประจ าจุดตรวจ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

10 หมู ่ 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 อุบัติเหตลุดน้อยลง ประชาชนภายใน
ต าบลได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อเป็นการป้องกัน
ความสงบเรียบร้อย 

10 หมู ่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนร้อยละ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนในเขต
ต าบลปาง 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดัซื้อรั้วเหล็กแบบมี
ล้อเลื่อน 

เพื่อป้องกันอันตราย
ด้านจราจร 

8 ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนรั้วเหล็กมาก
ขึ้น 

มีอุปกรณ์งาน
จราจรเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

5 โครงการในการจัดการจราจร การแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับจราจร  

10 หมู ่ - 50,000 50,000 50,000 50,000 อุบัติเหตลุดน้อยลง ประชาชนภายใน
ต าบลได้รบัการ
ช่วยเหลือ 

ส านักปลดั 

รวม                5  โครงการ  -    - 240,000 290,000 290,000 290,000 290,000  -    -   - 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๘ 

 

   ๓.๑3 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมสนับสนุนการน าหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตาม

ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด
หนองบัวล าภ ู

เพื่อให้การช่วยเหลือ
บรรเทาทุกข์ผูป้ระสบ
สาธารณภัยช่วยเหลือ
สังคมสงเคราะห์แก่
ราษฎรที่ประสบความ
ทุกข์ยากเดือดร้อน 
และผูด้้อยโอกาส 

ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ยากไร ้และ

ผู้ด้อยโอกาสที่มี
ความเป็นอยู่ขัด
สนฝืดเคือง หรือ

ประสบภัย 
อุทกภยั วาตภยั 
หรือผู้เจ็บป่วย

อนาถา ฯ 

0 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนผู้ยากไร้ 
ผู้เดือดร้อนและ
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือให้พ้น
ทุกข์ยากบรรเทา
ทุกให้เบาบางลง 

ประชาชนผู้
ยากไร ้ผู้
เดือดร้อนและ
ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลือให้
พ้นทุกข์ยาก
บรรเทาทุกให้เบา
บางลง 

ส านักปลดั/
เหล่ากาชาด
จังหวัด
หนองบัวภู 

2 อุดหนุนท่ีดินจังหวัดหนองบัวล าภ ู เพื่อรังวัดที่ดิน
สาธารณะ 
ต าบล 

10 หมู ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 - จ านวนที่ดินท่ีมีการ 
รางวัด 

ที่ดินสาธารณะมี
การรังวัด 

ส านักปลดั 

3 อุดหนุนอ าเภอโนนสังโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและของดี
วิถีโนนสังประจ าป ี

เพื่อประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและ
การแสดงสินค้าของ
อ าเภอ 

1 กลุ่ม 100,000 100,000 100,000 100,000 0 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การท่องเที่ยว
ได้รับการส่งเสรมิ 

ส านักปลดั 

4 อุดหนุนกิจกรรมกาชาดอ าเภอ
โนนสัง 

เพื่อร่วมกิจกรรมกาด
ชาดอ าเภอ 

1 แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

การท่องเที่ยว
ได้รับการส่งเสรมิ 

ส านักปลดั 

รวม              4   โครงการ  -    - 150,000 170,000 170,000 170,000 40,000  -    -   - 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๙๙ 

 

  ๓.๑4  แผนงาน  เคหะและชุมชน  (การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  

หมู่ที่ 2 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 แห่ง - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน 
ที่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว  
หมู่ที่ 4 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนประชาชน 
ที่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการค่าออกแบบ หรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 โครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนโครงการที่
ออกแบบหรือควบคุม 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

3 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 - จ านวนอาชญากรรม 
น้อยลง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องตบดิน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 เครื่อง 21,000 21,000 21,000 21,000 - จ านวนอปุกรณ์ใช้
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
ขนาด 5 กิโลวัตต ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 เครื่อง 57,500 57,500 57,500 57,500 - จ านวนอปุกรณ์ใช้
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

7 โครงการติดตั้งกล่องรับสญัญาณ 
จานตะแกรง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

2 จุด 6,000 6,000 6,000 6,000 - จ านวนอปุกรณ์ใช้
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๐ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
8 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.

ปางกู ่
เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวนพาหนะเขา้จอด
ได้มากขึ้น 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการปรังปรุงหม้อแปลงไฟฟ้า
พร้อมระบบ ,ติดตั้งหม้อแปลง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1 หม้อ 500,000 500,000 450,000 500,000 500,000 จ านวนการเกิดปัญหา
เร่ืองไฟฟ้าไม่เต็มก าลัง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

8 ตัว 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนอาชญากรรม 
น้อยลง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงประปา ระบบ
ประปา อบต.ปางกู่ แบบ บาดาล
ขนาดเล็ก  

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1  แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนระบบประปาที่
ปรับปรุง  1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างกองอ านวยการ
กองช่าง อบต.ปางกู่ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1  แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนกองอ านวยการ
กองช่าง  1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ 
อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1  แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคารเก็บพัสด ุ 
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

1  แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนศูนยพ์ัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมคุณชีวิต อบต.
ปางกู ่

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๑ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
15 ก่อสร้างรั้วคอนกรตี อบต.ปางกู ่ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานใน 
1 แห่ง - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนรั้วคอนกรีต 

1 แห่ง 
การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

16 โครงการขยายต่อเติมห้องประชุม 
อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 15 

เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 จ านวนห้องประชุม
ที่ต่อเติม อบต.ปาง
กู่ จ านวน 1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร
กิจการสภา อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

ขนาดกว้าง 8 
เมตร ยาว 

09.00 เมต 
3.00 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคาร
กิจการสภา ที่ต่อ
เติม อบต.ปางกู่ 
จ านวน 1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างห้องพักส าหรับ
พนักงาน อบต.ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานใน 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 

06.00 เมต 
2.80 เมตร 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนห้องพัก
ส าหรับพนักงาน 
อบต.ปางกู่ จ านวน 
1 แห่ง 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการปรับปรุงซ่อมบ ารุงระบบ
หอกระจายเสียง บ้านหนองบัว
เงิน หมู่ที่ 3 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

1 แห่ง - - - 100,000 - จ านวนประชาชน 
ที่รู้ข้อมูลข่าวสาร 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๒ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
20 โครงการต่อเติมอาคาร

อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ปางกู ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน 

ขนาดกว้าง 6 
เมตร ยาว 12 

เมตร 

- - - 506,000 - อาคาร ศพด. ที่ได้
มาตรฐาน 

การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

รวม             20   โครงการ  -    - 2,384,500 2,884,500 6,234,500 6,890,500 5,300,000  -    -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๓ 

 

    ๓.๑5 แผนงาน บริหารงานทั่วไป (การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการอบรมพัฒนาความรู้

บุคลากรครูผูดู้แลเด็ก 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

12 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

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

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

3 โครงการอบรมคณุธรรมจรยิธรรม
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและสมาชิก 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรใน
ต าบล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

บุคลากรใน
ต าบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บุคลากรได้
เพิ่มพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
รวม 4 โครงการ  -    - 360,000 360,000 360,000 360,000 360,000  -    -   - 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๔ 

 

   ๓.๑6 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (การบริการประชาชน) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการให้บริการประชาชนนอก

เวลาราชการ (ช่วงเที่ยง - 
วันหยุดราชการ) 

เพื่อให้บริการนอกเวลา
ราชการ 

1 โครงการ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการนอกเวลา 

ส านักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ 
(รถบริการประชาชน) 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน 

1 คัน ขนาด 
6 ตัน 6 ล้อ  

- 1,375,000 1,375,000 - - จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ 

ส านักปลดั 

3 โครงการต่อเติมหลังคารถบรรทุก 
6 ล้อ (รถบริการประชาชน) 

เพื่อให้บริการนอกเวลา
ราชการ 

โครงการ
หลังคาแบบ

หน้าต่าง แบบ
ผ้าใบ เบาะ 3 
แถว พร้อม

ติดตั้ง 

- 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ 

ส านักปลดั 

4 โครงการจดัท าแผนที่ภาษ ี เพื่อปรับปรุงระบบแผน
ที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน ให้ระบบ
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได ้

1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการเก็บ
รายได้เพิ่มขึ้น 

รายได้เพิ่มขึ้น กองคลัง 

รวม             4  โครงการ  -    - 55,000 1,590,000 1,590,000 215,000 215,000  -    -   - 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๕ 

 

   ๓.๑7  แผนงาน  การศึกษา  (ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการสนับสนุนการกีฬา 

และนันทนาการ หมู่ที่ 2 
ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

50 คน 50,000 50,000 50,000 50,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง
และเกิด 
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

กองช่าง 

14 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬา 

10 หมู ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์
กีฬาเพิ่มขึ้น 

มีอุปกรณ์ในการ
เล่นกีฬาเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

รวม             2  โครงการ  -    - 100,000 100,000 100,000 100,000 50,000  -    -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๖ 

 

   ๓.๑8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการอุดหนุนค่ายคนดีศรีปาง

กู ่
เพื่อให้เด็กเยาวชนมี
เวทีแสดงความสามารถ 

60 คน - 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละหรือจ านวน
ผู้เข้าร่วมการอบรม 

ผู้เข้าอบรม
ตระหนักถึงการ
เป็นคนด ี

การศึกษา 

2 โครงการกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ให้เด็กได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
พัฒนาการ 

4 แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
และเกิด 
พัฒนาการ 

การศึกษา 

3 โครงการแข่งขันกีฬาเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

10 หมู ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุข 
ภาพร่างกายแง
แรง และเกดิ
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

การศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬาสมัพันธ์ บุคลากได้ออกก าลัง
กายและเชื่อม
สัมพันธไมตรรีะหว่าง
หน่วยงาน 

บุคลากร 50,000 50,000 50,000 50,000 - ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

บุคลากรมีสุขภาพ 
ร่างกายแงแรง
และเกดิความ
สามัคคีในองค์กร 

การศึกษา 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๗ 

 

           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
5 โครงการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล

ปางกู ่
ให้ประชาชนได้ออก 
ก าลังกายส่งเสรมิ 
ความสามัคค ี

10 หมู ่ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ านวน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเกิด
ความสามัคคีใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

รวม             5  โครงการ  -    - 250,000 310,000 310,000 310,000 230,000  -    -   - 

 
   ๓.๑9  แผนงานการรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการอบรมกู้ชีพกู้ภัย

ชุมชน 
เพื่อบุคลากรในการกู้
ชีพมีความรู ้

บุคลากรกู้ชีพ
ทั้งหมด 

- - - 10,000 10,000 บุคลากรกู้ชีพมีความรู้ บุคลากรในการกู้ชีพมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัดฯ 

2 โครงการส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับภัย 

พัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมความรู้ด้านภัย
ต่างๆ 

ประชาชน - - - 10,000 10,000 บุคลากร ประชาชนมี
ความรุ้เพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรประชาชน มี
ความรู้ด้ายภัยต่างๆ 

ส านักปลัดฯ 

3 โครงการอบรมอาสาสมคัร
ป้องกันไฟป่า 

พัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมความรู้ด้าน
ป้องกันไฟป่า 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัย 

- - - 10,000 10,000 อาสาสมัครป้องกันภยั
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

พัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมความ รู้ด้านป้องกัน
ไฟป่า 

ส านักปลัดฯ 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๘ 

 

 
           

แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
4 โครงการอบรมการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย 
พัฒนาบุคลากร และ
ส่งเสริมความรู้ด้านการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

บุคลากร และ
ประชาชนใน
ต าบล 

- - - 20,000 20,000 บุคลากร และ
ประชาชนในต าบล
มีความรูเ้พิ่มขึ้น 

บุคลากร และ
ประชาชนใน
ต าบลมคีวามรู้
ด้านการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย 

ส านักปลดัฯ 

5 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั"อบรม
หลักสตูรจติอาสาภัยพิบัต ิ 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัต"ิ 

เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนัก 
งานในการป้องกันและ 
บรรเทาสาธารณภยัใน 
ระดับพื้นท่ี 

100 คน - - - 200,000 200,000 ป้องกันและบรรเทา
สาธารณได้อย่างมี
ประสิทธิ ภาพ 

สามารถรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 
ส่งเสริมและ
สนับส 
นุนการป้องกัน
และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ินของ
ประชาชนได ้

ส านักปลดัฯ 

รวม 5  โครงการ - - - - - 250,000 250,000  -    -   - 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๐๙ 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงเพื่อความสงบสุข แบบ ผ. 02  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 

 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

            ๔.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ส่งเสริมพุทธศาสนา  และศาสนาอ่ืน) 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 

โครงการสนับสนุนบญุทอดเทียน เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

2 หมู ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

2 

โครงการสนับสนุนบญุมหาชาด เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

10 หมู ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีทอ้งถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

รวม                2 โครงการ  -    - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -    -   - 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๐ 

 

    ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปราชญ์ชาวบ้าน) แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการสนับสนุนบญุประเพณ ี 

หมู่ที่ 4 
เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

3 งาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมบญุประเพณ ี 
หมู่ที่ 6 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

1 หมู ่ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการเกีย่วกับพิธีทางศาสนา 
รัฐพิธี และประเพณีต่างๆ 

เพื่อสนับสนุนงานรัฐพิธี
และประเพณีต่างๆ 

งานรัฐพิธี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

สนับสนุนงานรัฐ
พิธีและประเพณี
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนบญุบั้งไฟ  เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

10 หมู ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดงานและมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประเพณีท้องถิ่น
ได้รับการส่งเสรมิ 

กอง
การศึกษา 

6 อุดหนุนโครงการจัดงานบวงสรวง
ศาลหลักเมือง "กราบหลวงพ่อ
ใหญ่ไหว้ศาลหลักเมือง เที่ยวเมือง 
2 ภ ูดูของดีวิถีโนนสัง" 

เพื่อส่งเสริมงาน
ประเพณีท้องถิน่ 

1 ครั้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนโครงการที่
ด าเนินการ 

สนับสนุนงานรัฐ
พิธีและประเพณี
ต่างๆ 

กอง
การศึกษา 

รวม                   5 โครงการ  -    - 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000  -    -   - 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๑ 

 

   ๔.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป แบบ ผ. 02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 
1 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิมพระ

ชนพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี ประชาชน

ทั่วไป 
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 
เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

การศึกษา 

2 โครงการจดักิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี ประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

การศึกษา 

3 โครงการจดักิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี ประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

การศึกษา 

4 โครงการจดักิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี ประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

การศึกษา 

5 โครงการจดักิจกรรมงานเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมงานรัฐพิธี ประชาชน
ทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

การศึกษา 

6 โครงการจดัซื้อซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติพระเจา้อยู่หัว 10  

เพื่อเทิดทูลสถาบันมหา
กษัตริย ์

ขนาด 3.5*6 
เมตร ขนาด 
6*9 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนซุ้มที่จัดซื้อ เทิดทูลสถาบัน
มหากษัตรยิ ์

ส านักปลดั 

รวม 5  โครงการ   -  - 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -  

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๒ 

 

 
 
 
 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาและรายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่   อ าเภอโนนสัง   จังหวัดหนองบัวล าภู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๓ 

 

           แบบ ผ. 02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่  อ าเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกัน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
    2.ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการ  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
                 2.1 แผนงาน เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร)        

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการขุดลอกสระหนองแวง  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพยีงพอ 

9 ไร ่ 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

2 โครงการขุดลอกล าห้วยใหญ ่
โสกแคนตอนบน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

2 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

3 โครงการขุดลอกสระหนองแวง
ป่งสัง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

5 แห่ง - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

4 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บ 
ฝายน้ าล้น หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการเกษตรเพียงพอ 

16 ไร ่ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๔ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

5 โครงการขุดลอกหนองแวงซ่อง เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

13 ไร ่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

6 โครงการขุดลอกหนองโก หมู่ที่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

12 ไร ่ - 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

7 โครงการขุดลอกสระหนองหญา้ขาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

15ไร ่ - 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

8 โครงการวางท่อส่งน้ าจากฝาย 
เขาช่องชาดเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

4 กิโลเมตร - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

9 โครงการขุดลอกฝายเขาช่องชาด 
(เพิ่มเติม) หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

  - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

10 โครงการขุดลอกหนองตานา  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

6 ไร ่ - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

11 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกหว้า 
ตอนบน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

12 โครงการขุดลอกล าห้วยโสกหว้า 
ตอนล่าง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

1 กิโลเมตร - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๕ 

 

           

แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

13 โครงการขุดลอกสระโรงเรยีน 
บ้านนิคมหนองม่วย(เก่า) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

4 ไร ่ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

14 โครงการขุดขยายสระน้ า 
หนองหม่วย หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

10 ไร ่ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

15 โครงการขุดลอกสระต้นโพธิ ์ 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

10 ไร ่ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

16 โครงการขุดลอกโซมโสกหว้า  
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

3.5 กิโลเมตร 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

17 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลอง 
โสกหวา้ หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

3 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

18 โครงการก่อสร้างฝาย มช 2527 ม.8 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

3 แห่ง - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

19 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น ม.2,6,9 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

3 แห่ง - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

20 โครงการขุดลอกห้วยหลกัหลี่/โสกแคน เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบริโภค 

2,000 เมตร - 2 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๖ 

 

           

แบบ ผ. 02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

21 โครงการขุดลอกสระหนองแวง 
ป่งสัง หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

14 ไร ่ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,00
0 

จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

22 โครงการก่อสร้างประปาผิวดิน 
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,00
0 

จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

23 โครงการกอ่สร้างท่อส่งน้ าจาก
ฝายใหม่ - สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที ่3 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

3 กิโลเมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,00
0 

จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

24 โครงการวางท่อส่งน้ า จากฝาย 
ช่องชาด หมู่ที่ 4 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

3,000 เมตร 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,00
0 

จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

25 โครงการขุดขยายฝายใหม่ ม.3 เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

ขนาดกวา้ง 
250 เมตร ยาว 
280 เมตร ลึก 
8 เมตร 

- 9,800,000 9,800,000 - - จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

26 โครงการ ระบบกระจายน้ าด้วย
พลังงานแสงอาทิต ขนาด 4 
กิโลวัตต ์(แบบตอกเข็ม) บ้าน
หนองบัวเงิน หมู่ที่ 3 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

หอถังเหล็กแบบ
ทรงแชมเปญ 1 
แห่ง เซลล์
แสงอาทิตย์ 
310 วัตต์ 16 
แผง 

- - - 2,500,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

รวม            26  โครงการ  -  -  20,208,000 36,448,002 47,948,000 40,648,000 38,148,00
0 

 -  -   - 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๗ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ แบบ ผ02/1 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
    2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
                 2.2 แผนงาน  บริหารงานทั่วไป (ส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดช
อบ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวพระธาตุปรางค์กู ่

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่และส่งเสริม
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

พัฒนาพ้ืนท่ีให้
เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ครัวเรือนมี
รายได้เสริม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
รายได้เสริม 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ าฝ่าย
ช่องชาด 

เพื่อพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขต
พื้นที ่

1 แห่ง - - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน
ครัวเรือนมี
รายได้เสริม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับ
รายได้เสริม 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

3 โครงการขยาย
ไฟฟ้าแรงสูง 
ไปเขาช่องชาด หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

4 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวน
ครัวเรือนท่ีม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

รว
ม 

           3  โครงการ  -  -  2,000,000 2,000,000 8,000,000 8,000,000 6,000,000  -  -   - 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๘ 

 

           แบบ ผ.02/1 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
        ๓.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน   (การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการถนนลาดยางในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การ 
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

2 โครงการยกระดับถนนในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การ 
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลัง
โรงเรียนบ้านโสกแคน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 แห่ง - - 1,144,000 1,144,000 1,144,000 จ านวนครัวเรือนท่ีมี
การ 
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมี
เส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงาน
อื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๑๙ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร - - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

5 โครงการขยายท่อน้ าประปา 
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อประชาชนมีน้ า
สะอาด 
ส าหรับอุปโภคบริโภค 

1 หมู ่ 300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้น
หลังบ้านพ่ออัมพร ถึงบ้านแม่
ล้วน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร - - 1,127,000 1,127,000 1,127,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

7 โครงการวางท่อส่งน้ าจากเขาช่อง
ชาด- สี่แยกหนองจาน 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง - - 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนครัวเรือนมีน้ า 
ใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
(สายโรงเรียนป่งส่ง - บ้านโสก
ก้านเหลือง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๐ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สาย 
โสกปลาขาว - หินสิ่ว) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
(โสกปลาขาว - หนองหม่วย) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

5 กิโลเมตร - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

11 โครงการซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (นภ.ถ 54-
001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,040 

เมตร  

- - 5,121,000 5,121,000 5,121,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

12 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (นภ.ถ 
54-001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

ข้างละ 1 
เมตร ยาว 

6,257 เมตร  

- - 6,432,000 6,432,000 6,432,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

13 โครงการเสรมิผิวลาดยางแบบผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   
(นภ.ถ 54-004) กม. ท่ี 
0+000 - กม. ท่ี 3+540 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,540 
เมตร หนา 
0.04 เมตร 

- - 8,730,000 8,730,000 8,730,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
  



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๑ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

14 โครงการเสรมิผิวลาดยางแบบผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(นภ.ถ 54-001)  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 5,500 

เมตร  

- - 9,980,000 9,980,000 9,980,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (นภ.ถ 54-003) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,800 

เมตร  

- - 9,970,000 9,970,000 9,970,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (นภ.ถ 54-004) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5 -6 
เมตร ยาว 

2,500 เมตร  

- - 6,870,000 6,870,000 6,870,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (นภ.ถ 54-009) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว 3,100 

เมตร  

- - 8,520,000 8,520,000 8,520,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (นภ.ถ 54-017) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว 2,765 

เมตร  

- - 7,600,000 7,600,000 7,600,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๒ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 
2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

19 โครงการขนายผิวจราจรพร้อม
เสรมิผิวลาดยางแบบผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี(นภ.ถ 54-
002)  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,490 

เมตร  

- - 9,778,000 9,778,000 9,778,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

20 โครงการซ่อมแซมสร้าง
ถนนลาดยางแบบผิวจราจรแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต (นภ.ถ 54-
024) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,040 

เมตร  

- - 2,950,000 2,950,000 2,950,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

21 โครงการก่อสร้างลาดยาง สาย
บ้านนิคมหนองหม่วย-บ้านโสก
ปลาขาว 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5  เมตร 
ยาว 2,500 

เมตร  

- - 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

22 โครงการก่อสร้างลาดยาง สาย
บ้านหนองบัวเงิน-บ้านโสกปลา
ขาวไปบ้านหินสิ่ว 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5-6  
เมตร ยาว 

2,700 เมตร  

- - 8,100,000 8,100,000 8,100,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

23 โครงการก่อสร้างลาดยาง สาย
สามแยกบ้านหนองบัวเงิน-บ้าน
โสกปลาขาวไปนาครูดม 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 

เมตร  

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๓ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

24 โครงการซ่อมแซมถนนแวงด่าน - 
หนองเม็ก หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

25 โครงการขยายไหล่ทางถนน  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

6,000 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังหนอง
แวงด่าน - หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หนองแวงด่าน - หนองเม็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ใน อบต.ปางกู่ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

29 โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซ
ล่าเซลภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

50 ต้น 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๔ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้าน
หนองบัวเงิน – ฝายใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

2,000 เมตร 900,000 900,000 900,000 900,000 - จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านดอก
กู่ – ภูพาน 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้ 
าแสงสว่างในหมู่บ้าน 

1,000 เมตร 450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนครัวเรือนที่ม ี
ไฟฟ้าใช้ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
สว่างในชุมชน 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

32 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองแวง-บ้านกุดเต่า 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,500 เมตร 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

33 โครงการบุกเบิกถนนคันดิน เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 สาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

34 โครงการเกรดเกลี่ยถนนลูกรัง
ภายในต าบล 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

25,000 
เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 
 

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๕ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

36 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง 
สาย 
หนองหญ้าปลอ้ง - หนองแวง
(กุดดู่) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

41 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
มาตรฐาน หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

3 กิโลเมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

44 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

500 เมตร 300,000 300,000 300,000 300,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๖ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

49 โครงการซ่อมสร้างขยายไหล่ทาง  
ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 กิโลเมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

50 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

51 โครงการขยายไหล่ทางถนนเส้น 
หนองแวงป่งสัง - บ้านโนนสูง 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1,600 เมตร 800,000 800,000 800,000 800,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๗ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

58 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

60 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

61 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สาย 
บ้านโสกแคน - บ้านหินสิว่ หมู่ที ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

5 กิโลเมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

67 โครงการซ่อมสร้างขยายไหล่ทาง  
ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

4 กิโลเมตร 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

68 โครงการปรับปรุงถนนทางหลวง
ชนบทสาย นม.4022 จากแยก 
ทล.2146 - บ้านช่องชาด (อ.
หนองวัวซอ จ.อุดรธานี)  

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก
สัญจรไปมาได้สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง 6.5 
กม. ให้มีไหล่ทาง
และไฟฟ้าส่อง

สว่างสัญจรไปมา
ได้สะดวกและ

ปลอดภัย 

- 2,300,000 2,300,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

69 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

2,000 เมตร 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๘ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

70 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 กิโลเมตร 1,500,000 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

71 ซ่อมถนนลาดยางผิวจราจร 
Asphaltic Concret รหัสสาย
ทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ 54-
001   (ช่วงที่ 3 กม.ที่ 1+935 
- กม.ที่ 3+975) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

(ช่วงที่ 3 กม.
ที่ 1+935 - 

กม.ที่ 
3+975) 

- - 5,200,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

72 เสรมิผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete รหัสสายทางหลวง
ท้องถิ่น นภ.ถ.54-001 (ช่วงที่ 
1 กม.ที่ 0+000 - กม.ที่
0+478) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

(ช่วงที่ 1 กม.
ที่ 0+000 - 

กม.ที่0+478) 

- - 601,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

73 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 
Asphaltic Concrete รหัสสาย
ทาง นภ.ถ 54-001 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 สาย - - 5,121,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

74 เสรมิผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete (นภ.ถ 54-001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 สาย - - 601,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๒๙ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

75 เสรมิผิวจราจรแบบ Asphaltic 
Concrete พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง (นภ.ถ 54-001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 สาย 
  

790,000 
  

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

76 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น นภ.ถ 54-001 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 สาย 
  

6,440,000 
  

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

77 เสรมิผิวจราจรแบบAsphalic 
Concrete พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสง
สว่าง (นภ.ถ 54-001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

1 สาย 
  

1,070,000 
  

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

78 ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราง
ระบายน้ า (นภ.ถ 54-001) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

  
  

500,000 
  

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

79 ก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดทับ 
(แยก นภ.ถ.54-001กม.ที่ 
0+740-แยก นภ.ถ 54-005 
กม.ที0่+575) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

  
  

450,000 
  

จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๐ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

80 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(นภ.ถ 54-014) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

  - - 360,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(แยก นภ.ถ 54-001 กม.ที่
5+743-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่) 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

  - - 210,000 - - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

82 โครงการสนามฟุตบอลพร้อม
อาคารประกอบ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลปางกู่ 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การออกก าลังกายของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

ขนาดกว้าง 
73 เมตร ยาว 

99 เมตร 
พร้อมอาคาร
ประกอบ 1 

หลัง 

- - - 1,800,000 - สนามฟุตบอลที่ได้
มาตรฐาน 

สามารถส่งเสริม 
สนับสนุนการออก
ก าลังกายของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

83 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic concrete ถนน
สายบ้านโนนสูง - บ้านโสกแคน 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

ขนาดผิว
จราจรกว้าง 6 

เมตร ยาว 
5,350 เมตร 
หนา 0.03 

เมตร 

- - - 9,986,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๑ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

84 โครงการเสรมิผิวถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic concrete ถนน
สายบ้านนิคมหนองหม่วย - บ้าน
นิคมศรีวไิล 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้น 
ทางคมนาคมที่สะดวก 

ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 

เมตร ยาว 
3,540 เมตร 
หนา 0.04 

เมตร 

- - - 8,730,000 - จ านวนครัวเรือนที่มีการ 
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
เพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนมีเส้นทาง 
คมนาคมที่สะดวก 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

รวม            84  โครงการ  -  -  45,230,000 48,030,000 176,595,000 173,468,000 116,752,000  -  -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผ.02/1 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
          3.2  เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณทีไ่ด้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน แบบ
บาดาล (หอถังเหล็ก
แบบทรงกลมขอบ
เหลี่ยม) ม.2 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอปุโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

2 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน แบบบาดาล 
(หอถังเหล็กแบบทรง
กลมขอบเหลี่ยม ม.7 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอปุโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

3 โครงการขุดลอกสระ
ประปา 

เพื่อประชาชนมีน้ า 
อุปโภคบรโิภค 

1 แห่ง - - 380,000 - - จ านวนครัวเรือนมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอปุโภค 
บริโภค 

กองช่าง , 
หน่วยงานอื่น 

รว
ม 

           3  โครงการ  -  -  0 800,000 1,180,000 800,000 800,000  -  -   - 

 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๓ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี แบบ ผ.02/1 

ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หนองบัวล าภู 
   ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
        3.3  เคหะและชุมชน (การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร)  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

1 โครงการขุดลอกฝายโสก
แคน 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 1,500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

2 โครงการขุดลอกหนองผือ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

3 โครงการขุดลอกหนอง
แวงช่องชาด 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 470,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

4 โครงการก่อฝายน้ าล้น
แบบ มข.2527 (ล าห้วย
โสกแคน) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

5 โครงการก่อฝายน้ าล้น
แบบ มข.2527 (ล าห้วย
โซม) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

6 โครงการก่อฝายน้ าล้น
แบบ มข. 2527 (ล าห้วย
บง) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงานอื่น 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๔ 

 

           

แบบ ผ.02/1 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

(งบประมาณที่ได้มา อบต.) ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

2561 2562 2563 2564 2565 KPI 

7 โครงการก่อฝายน้ าล้นแบบ มข.
2527 (ล าห้วยโสกหว้า) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

8 โครงการก่อฝายน้ าล้นแบบ มข.
2527 (ล าห้วยหลักหลี่) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตรเพียงพอ 

1 แห่ง - - 500,000.000 - - จ านวนครัวเรือนม ี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
เพื่อ 
การเกษตร
เพียงพอ 

กองช่าง ,  
หน่วยงาน
อื่น 

รวม            8  โครงการ  -  -  0 0 4,970,000 0 0  -  -   - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๕ 

 

 
 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๖ 

 

 
           แบบ ผ.03 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนท้องถิ่น (2561 - 2565 )  

องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู 

 ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
(งบประมาณที่ได้มา อบต.) หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
 2561 2562 2563 2564 2565 

 
1 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ 

งานบ้านงานครัว 
โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค หมู่ที ่10 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง , 
หน่วยงานอ่ืน 

 

2 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ 
งานบ้านงานครัว 

โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภค หมู่ที่ 6 

0 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง , 
หน่วยงานอ่ืน 

 

3 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

โครงการไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 

0 30,000 30,000 30,000 30,000 กองช่าง 

 
4 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทย ุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

0 55,000 55,000 55,000 55,000 กองช่าง 

 

5 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า  0 500,000 500,000 500,000 500,000 กองช่าง 

 

6 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ในหมู่บ้าน หมู่ที ่4 

0 55,000 55,000 55,000 55,000 กองช่าง 

 
7 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทย ุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 

0 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

 

8 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทย ุ

โครงการตดิตั้งไฟฟ้าแสงสว่างโซล่า
เซลภายในต าบล 

0 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 กองช่าง 

 



   
 

 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบรหิารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                                                                                            หน้า ๑๓๗ 

 

           

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
(งบประมาณที่ได้มา อบต.) หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
9 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 

และวิทย ุ
โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างใน
ต าบล 

0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กองช่าง 

10 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

0 15,000 15,000 15,000 15,000 การศึกษา 

11 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โครงการจัดซ้ือพัดลมส าหรับกอง
การศึกษา 

0 7,000 7,000 7,000 7,000 การศึกษา 

12 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ 
การแพทย ์

โครงการจัดซ้ือแผ่นกระดาน
เคลื่อนย้ายผู้ปว่ย ส าหรับหนว่ยแพทย์
ฉุกเฉิน 

0 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลดั 

13 รักษาความสงบภายใน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โครงการจัดซ้ือรั้วเหล็กแบบมีลอ้เลื่อน 0 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลดั 

14 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  
หมู่ที่ 7 

0 200,000 200,000 200,000 200,000 กองช่าง 

15 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง โครงการจัดซ้ือเครื่องตบดิน 0 21,000 21,000 21,000 21,000 กองช่าง 

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร ่

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์ LED ขนาด 
40 นิ้ว 

0 30,000 30,000 30,000 30,000 ส านักปลดั 

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก หก 6 ล้อ 
(รถบริการประขาชนต าบลปางกู่) 

0 1,375,000 1,375,000 0 0 ส านักปลดั 
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แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
(งบประมาณที่ได้มา อบต.) หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 2562 2563 2564 2565 
18 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์

ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

โครงการต่อเติมหลังค่ารถบรรทุก หก 
6 ล้อ (รถบริการประชาชนต าบลปาง
กู่) 

0 160,000 160,000 0 0 ส านักปลดั 

19 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา 
และเผยแพร ่

โครงการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ จาน
ตะแกรง 

0 6,000 6,000 6,000 6,000 ส านักปลดั 

20 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

โครงการจัดซ้ือไมค์ลอย 0 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลดั 

21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์ 
ส านักงาน 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 0 900,000 900,000 900,000 900,000 กองช่าง 

22 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครื่องพ่นหมอก
ควัน จ านวน 2 เครื่อง รายละเอยีด
ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ดังนี้ 
    1) ปริมาณการฉีดพ่นน้ ายาไม่น้อย
กว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 
    2) ถังบรรจุน้ ายาไม่น้อย
กว่า 6 ลิตร 
    3) ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อย
กว่า 25 แรงม้า     

  
100,000 100,000 100,000 ส านักปลดั 

    รวม 500,000 7,571,000 7,671,000 6,136,000 6,136,000   

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๑๓๙  

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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในเขตจังหวัด  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. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)   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) 

 



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๑๔๒  

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 แผนพัฒนา
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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๑๔๓  

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. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๑๔๔  

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ( ใ ช้การวิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis) /Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์                
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใ ช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

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) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
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 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิ ผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งท่ี
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 

(5)  
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และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

รวมคะแนน 100  
 
 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  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



 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู                      หน้า  ๑๔๘  

บ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข 
จดัท าแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยอ่ืน 
 
   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



 
 

 
 

 

 


