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ประกาศเทศบาลต าบลหนองหลวง 

เร่ือง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ของเทศบาลต าบลหนองหลวง   
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที๑่4) พ.ศ.๒๕6๒ มาตรา ๕๐ (๙) 
และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕48 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  
และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕62   
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565) และในการทบทวนครั้งนี้ 
อาจใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาสี่ปีฉบับปัจจุบันมาทบทวนและปรับใช้ โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ต าบลหนองหลวง  ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 7 มิถุนายน 2562 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 เทศบาลต าบลหนองหลวง  
จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ  วันที่ 11  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลหนองหลวง  จัดท าขึ้นตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนฉบับนี้
ได้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  อ าเภอ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลหนองหลวง ฯลฯ ตามล าดับ 

 

เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไประเบียบและหนังสือดังกล่าว  เทศบาลต าบลหนองหลวง  จึงได้
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น  เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  และใช้เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาต าบลหนองหลวงให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
วางไว้  รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลหนองหลวงภายใต้กรอบของงบประมาณท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดการพัฒนาต่อไปในอนาคต 
 

  เทศบาลต าบลหนองหลวง  ขอขอบคุณผู้น า/ตัวแทน ผู้แทนประชาคม  คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส่วนราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  รวมถึง
ภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูล  ข้อเสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565)  ของเทศบาลต าบลหนองหลวง  จนส าเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ ๑    
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ตั้งของต าบลหนองหลวง 
แผนที่ต าบลหนองหลวง 
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ประวัติต าบลหนองหลวง 
ปี พุทธศักราช 2445   ทางราชการได้เสนอตั้ง หมู่บ้านขึ้นใหม่ ชื่อว่า“บ้านหนองหลวง”โดยขึ้นกับ

ต าบลค้อใต้ อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ค าว่า “หลวง”มีความหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดสร้างขึ้น 
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติชาวบ้านจึงถือว่าเป็นของหลวง หรือเป็นสิ่งสาธารณะทั่วไป 
 ต่อมา  ในปี พุทธศักราช 2513 อ าเภอสว่างแดนดิน  ได้เสนอแยกต าบลค้อใต้ เพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งต าบล  
เป็ น  “ต าบลหนองหลวง” อ า เภ อสว่ า งแดนดิ น  จั งห วัดสกลนคร และทางราชการได้ แต่ งตั้ ง ให้ 
นายสุครีพ (เครือ) ศรีมา เป็นก านันต าบลหนองหลวงเป็นคนแรกในปีเดียวกัน โดยก าหนดให้บ้านหนองหลวงเดิม  
เป็นบ้านหนองหลวงหมู่ที่ 1 บ้านโคกดินแดง เป็น หมู่ที่ 2  บ้านหนองหลวงน้อยเป็น หมู่ที่ 3 บ้านหนองผือ 
เป็น หมู่ที่ 4 บ้านโคกส าราญเป็น หมู่ที่ 5 บ้านชุมชัยเป็น หมู่ที่ 6 บ้านนาอ้อมเป็น หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้ าเกลี้ยง
เป็น หมู่ที่ 8   
การขยายของชุมชนบ้านหนองหลวง 
 หลังจากแยกบ้านหนองหลวงเป็นสองหมู่บ้านแล้วบ้านหนองหลวง ทั้งหมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 3 ก็ได้เลือกตั้ง
ผู้น าผลัดเปลี่ยนกันบริหารบ้านเมืองเรื่อยมา  จนมีจ านวนประชากร  และบ้านเรือนเพ่ิมมากขึ้น  ทางราชการจึง
ได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3  เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 9 แยกบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 1 เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 10  
ในปีเดียวกันด้วย บ้านหนองหลวงจึงถูกแยกเป็นสี่หมู่บ้าน  แต่การขยายตัวของบ้านเรือนและประชากรของบ้าน
หนองหลวงน้อยหมู่ที่ 3 มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ทางราชการจึงได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงน้อย หมู่ที่ 3 
เพ่ิมเป็นหมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวงจึงถูกแยกเป็นอีกห้าหมู่บ้าน 

ด้วยจ านวนผู้คนที่ต้องการเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บ้านหนองหลวงยังมีจ านวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยมาด้วยท าเลที่ตั้ง 
ภูมิประเทศ  ขนบธรรมเนียมประเพณี  ตลอดจนอุปนิสัยอันดีงามของชาวบ้านหนองหลวง ท าให้ความต้องการ
เข้ามาตั้งบ้านเรียนของประชาชนในบ้านหนองหลวง หมูที่ 9 ก็เพ่ิมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ทางราชการจึง
ได้เสนอแยกบ้านหนองหลวงหมู่ที่ 9 เพ่ิมเปน็หมู่ที่ 12 อีก ในปี พุทธศักราช 2550   
 ในปัจจุบัน  ต าบลหนองหลวง ห่างจากอ าเภอสว่างแดนดิน ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  
ห่างจากจังหวัดสกลนคร ไปทางทิศตะวันตกประมาณ  94  กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๔๖  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  ๒๘,๗๕๐ ไร่  มีอาณาเขตติดตอ่ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ     
      ติดต่อกับต าบลบ้านต้ายและถนนนิตโย  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
 ทิศใต้         
      ติดต่อกับต าบลบงเหนือ อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลท่าศิลา อ าเภอส่องดาว  

จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันออก   
       ติดต่อกับต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน และต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว 

จังหวัดสกลนคร 
 ทิศตะวันตก   
       ติดต่อกับต าบลค้อใต้   อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับการท า
นา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ   ๑๗๒  เมตร 
 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ 
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิจะร้อนตั้งแต่ 28 – 40 องศาเซลเซียส 

                    ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ตุลาคม ฝนจะตกหนักในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน  
ปริมาณน้ าฝนจะมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับอิทธิพลและผลกระทบจากพายุฝน และพายุดีเปรสชั่นในมหาสมุทร
แปซิกฟิคและทะเลจีนใต้ 

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 13 องศาเซลเซียส 
 

 1.4  ลักษณะของดิน 
 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะส าหรับการท านา ท าไร่ เลี้ยงสัตว์ และเป็นที่อยู่อาศัย 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 
  ต าบลหนองหลวง  ประกอบด้วยหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน  มีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน 
ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายช่ือก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ 

๑ บ้านหนองหลวง นายธีรพงษ์  แก้วปัดสิน ๐๙๐-๓๔๗-๔๕๐๒ 

๒ บ้านโคกดินแดง นายสุนัน  รัตนวงศ์    (ก านัน) 082-101-8288 

๓ บ้านหนองหลวงน้อย นางประไพศรี   บุราณสาร ๐๘๔-๓๙๐-๘๘๖๙ 

๔ บ้านหนองผือ นายยนต์   บุญกระจ่าง 096-953-8049 

๕ บ้านโคกส าราญ นายมนตรี อินทะชัย 084-393-0268 

๖ บ้านหนองย่างชิ้น นายนิคม   ทวีปไธสงค์ 091-6852083 

๗ บ้านนาอ้อม นายคนอง   รัตนวงค ์ ๐๘๖-๒๓๑-๖๑๘๐ 

๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง นางสุนิษา   ไกรจุมพล ๐92-823-8371 

๙ บ้านโคกก่อง นายบุญ   วรรณโส 098-103-4122 

๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา นายสมานชัย แก้วปัดสิน 098-167-8871 

๑๑ บ้านหนองเม็ก นายบุญทัน   พาชื่นใจ ๐๘๙-๘๔๓-๑๒๓๕ 

๑๒ บ้านไผ่หลวง นายนิรันดร์   วงค์อนุ ๐๘๔-๕๒๐-๖๘๐๐ 
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 2.2  การเลือกตั้ง 
   ต าบลหนองหลวงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ 

หมู่ที๑่,3,4,7,6,10  และเขตการเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,8,9,11,12 
 จ านวนผู้มาใช้สิทธิ เลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรเทศบาลต าบลหนองหลวง 

เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2562 
 

 
 
 

หมู่บ้าน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
คิดเป็นร้อย
ละของผู้มา

ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
แต่ละ

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 306 297 603  -  - 367 60.86 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 399 384 783  -  - 513 ๖5.52 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 255 255 510  -  - 322 ๖3.14 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ ๑48 162 310  -  - 228 73.55 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 373 372 745  -  - 472 63.36 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 206 178 384  -  - 232 ๖0.42 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 162 144 306  - - 159 51.96 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 161 174 235  -  - ๒๒3 94.89 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 287 ๓20 607  -  - 396 65.24 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 315 373 ๖88  -  - 437 63.52 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก ๒๐1 ๒75 476  -  - ๓2๑ 67.44 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง ๒83 ๒97 ๕8๐  -  - 391 67.41 

รวม 3,096 ๓,231 6,327  -  - ๔,061 ๖4.18 

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดสกลนคร   
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 ต าบลหนองหลวงได้แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต โดยเขตการเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ 
หมู่ที๑่,3,4,7,6,10  และเขตการเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ หมู่ที่ 3,5,8,9,11,12 

 จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบล 
หนองหลวง  เมื่อวันที ่๑ มีนาคม 25๕๗ 

ที่มา : นับจากการเลือกตั้งท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 

หมู่บ้าน 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
คิดเป็นร้อย
ละของผู้มา

ใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 
แต่ละ

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง ๒๙๒ ๒๘๕ ๕๗๗ ๑๙๙ ๒๐๙ ๔๐๘ ๗๐.๗๑ 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง ๓๕๓ ๓๕๔ ๗๐๗ ๒๓๒ ๒๕๐ ๔๘๒ ๖๘.๑๘ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย ๒๓๓ ๒๔๓ ๔๗๖ ๑๓๙ ๑๗๓ ๓๑๒ ๖๕.๕๕ 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ ๑๔๒ ๑๔๔ ๒๘๖ ๑๐๒ ๑๑๘ ๒๒๐ ๗๖.๙๒ 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ ๓๕๔ ๓๔๙ ๗๐๓ ๒๑๙ ๒๖๐ ๔๗๙ ๖๘.๑๔ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น ๒๐๓ ๑๘๐ ๓๘๓ ๑๓๖ ๑๒๕ ๒๖๑ ๖๘.๑๕ 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม ๑๔๗ ๑๓๙ ๒๘๖ ๘๖ ๘๘ ๑๗๔ ๖๐.๘๔ 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง ๑๔๙ ๑๗๓ ๓๒๒ ๑๐๖ ๑๑๕ ๒๒๑ ๖๘.๖๓ 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง ๒๗๓ ๓๐๐ ๕๗๓ ๑๗๙ ๒๒๖ ๔๐๕ ๗๐.๖๘ 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา ๓๐๗ ๓๖๕ ๖๗๒ ๒๐๙ ๒๔๕ ๔๕๔ ๖๗.๕๖ 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก ๒๐๕ ๒๖๘ ๔๗๓ ๑๓๙ ๑๙๒ ๓๓๑ ๖๙.๙๘ 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง ๒๔๘ ๒๗๒ ๕๒๐ ๑๘๒ ๒๐๕ ๓๘๗ ๗๔.๔๒ 

รวม ๒,๙๐๖ ๓,๐๗๒ ๕,๙๗๘ ๑,๙๒๘ ๒,๒๐๖ ๔,๑๓๔ ๖๙.๑๕ 
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3.  ประชากร 
 3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร  ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

หมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 213 397 373 770 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 256 515 509 ๑,๐24 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 208 342 312 654 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ 104 207 215 422 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 250 495 455 950 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 166 268 229 497 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 98 197 180 377 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 125 226 232 ๔58 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 190 3๗9 396 775 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 221 421 470 891 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก 164 265 350 615 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง 208 375 376 751 

รวม 2,203 4,087 4,097 8,184 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน   
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 3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร   
  ประชากรต าบลหนองหลวงแบ่งตามช่วงอายุ (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ได้ดังนี้ 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 

อายุน้อยกว่า ๑  ปี 32 37 69 

อายุ ๑ - ๕ ปี  228 194 422 

อายุ 6 - 10 ป ี 281 267 548 

อายุ 1๑ - 1๕ ป ี 338 278 616 

อายุ ๑6 - 20 ปี 295 263 558 

อายุ 2๑ - 2๕ ป ี 242 283 525 

อายุ 26 - 30 ปี 310 267 577 

อายุ 31 - 35 ปี 280 288 568 

อายุ 36 - 40 ปี 324 326 650 

อายุ 41 - 45 ปี 340 348 688 

อายุ 46 - 50 ปี 353 335 688 

อายุ 51 - 55 ปี 289 311 600 

อายุ 56 - 60 ปี 253 273 526 

อายุ 61 - 65 ปี 182 225 407 

อายุ 66 - 70 ปี 153 149 302 

อายุ 71 - 75 ปี 95 115 210 

อายุ 76 - 80 ปี 51 67 118 

อายุ 81 - 85 ปี 27 44 71 

อายุ 86 - 90 ปี 14 23 37 

อายุ 91 – 95 ป ี 2 6 8 

อายุ 96 ปีขึ้นไป   0 1 1 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
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จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวงเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอสว่างแดนดิน  
 จากข้อมูล  พบว่า  จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวงในอนาคตมีแนวโน้มลดลง  เนื่องจาก  วัยแรงงานมีการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่จังหวัดอ่ืน  และผู้สูงอายุมี 
การเจ็บป่วยและเสียชีวิตอยู่เป็นประจ า  นอกจากนี้วัยรุ่นมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และประชากรเริ่มเข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากขึ้น  จึงส่งผลให้จ านวนประชากรของ 
ต าบลหนองหลวงมีแนวโน้มลดลงในอนาคต 

ที ่ หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรของต าบลหนองหลวง 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี) 

พ.ศ. 25๖๐ (ธ.ค.60) พ.ศ. 25๖๑ (ธ.ค.61) พ.ศ. 25๖๒ (พ.ค.62) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย  หญิง  

1 หนองหลวง 404 383 402 378 397 373 
2 โคกดินแดง 511 510 510 510 515 509 
3 หนองหลวงน้อย 339 320 345 315 342 312 
4 หนองผือ 209 211 207 215 207 215 
5 โคกส าราญ 499 456 496 458 495 455 
6 หนองย่างชิ้น 273 234 269 229 268 229 
7 นาอ้อม 201 187 199 182 197 180 
8 โคกน้ าเกลี้ยง 226 233 227 231 226 232 
9 โคกก่อง 376 385 373 390 3๗9 396 

10 หนองหลวงวัฒนา 431 472 426 467 421 470 
11 หนองเม็ก 272 346 265 346 265 350 
12 ไผ่หลวง 380 382 380 383 375 376 

รวม 4,121 4,119 4,099 4,104 4,087 4,097 
8,240 8,203 8,184 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
  ด้านการศึกษาในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดย มีโรงเรียน
สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  4  แห่ง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
ต าบลหนองหลวง จ านวน  ๒ แห่ง  ตามข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562  ดังนี้   

ที่มา : กองการศึกษา  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 4.2  สาธารณสุข 

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหลวง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง ต าบลหนองหลวง 
อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร โทร. ๐-๔๒๑๖-๔๑๐๙  เตียงคนไข้  3  เตียง  ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์
ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ดังนี้ 

 -  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  จ านวน 1 คน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล) 

 -  พยาบาลวิชาชีพ     จ านวน 2 คน 
 -  นักวิชาการสาธารณสุข     จ านวน 1 คน 
 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุข    จ านวน 2 คน 
 -  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข    จ านวน 1 คน 
 -  แพทย์แผนไทย     จ านวน 1 คน 
 -  ผู้ช่วยเหลือคนไข้     จ านวน 3 คน 

  จ านวนผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
    -  ผู้ป่วยนอก        จ านวน 8,135 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ) 
  คลินิกเอกชน  จ านวน 2 แห่ง   

ล าดับ
ที ่

ชื่อสถานศึกษา สถานที่ที่ตั้ง 

จ านวนนักเรียน 
(คน) รวม 

ชาย หญิง 

๑ โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 190 197 387 

๒ โรงเรียนบ้านโคกดินแดง หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 73 77 150 

๓ โรงเรียนบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 55 52 107 

๔ โรงเรียนชุมชัยหนองย่างชิ้น หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 29 27 56 

๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 25 20 45 

๖ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสโมสรประชา
สามัคคี 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 60 52 112 

รวมทั้งสิ้น 402 425 857 
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 4.3 อาชญากรรม  
  ข้อมูล ณ วันที่ 4  เดือนมิถุนายน 2562 
   คดีความผิดต่อชีวิต/เพศ  เกิด -   คดี     จับได้ -   คดี   
   คดีโจรกรรมรถ        เกิด 9 คดี     จับได้  9 คดี   
 
 4.4  ยาเสพติด 
  ข้อมูล ณ วันที่ 4 เดือนมิถุนายน 2562 
   ยาบ้า เกิด 7 คดี   จับได้  7  คดี   

ปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรสว่างแดนดิน
ได้แจ้งให้กับเขตต าบลหนองหลวงทราบ  พบว่า  ในเขตต าบลหนองหลวงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ 
พ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของส านักงานเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  และครอบครัว  ที่ช่วยสอดส่องดูแลและป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติดอยู่เป็นประจ า  
โดยการแก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลหนองหลวงสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  จะด าเนินการ
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  อ าเภอ สถานีต ารวจ เป็นต้น 

 
 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

 (1)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
 (2)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
 (3)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป   
 (4)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่าง  ๆ ที่ ให้ 

การสนับสนุน 
   (5)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  โดยมีจ านวน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2562  ดังนี้ 

หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย หญิง ชาย หญิง  ชาย หญิง 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 62 72 10 20 1 - 

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกดินแดง 59 64 17 13 - - 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 44 56 11 13 - 4 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ 28 32 9 6 - - 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 59 73 12 17 1 1 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 21 34 9 6 - - 
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หมู่บ้าน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 

ชาย ชาย ชาย หญิง ชาย หญิง 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 15 24 1 6 - 1 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 26 30 6 9 - - 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 56 64 11 5 - 3 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 61 105 14 13 1 1 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก 34 69 10 20 - - 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง 31 45 11 4 2 - 

รวม 496 668 121 132 5 10 

ที่มา : กองสวัสดิการ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 

 นอกเหนือจากหน้าที่ภารกิจงานของเทศบาลต าบลหนองหลวง  ภายในต าบลหนองหลวงยังมี
ฌาปนกิจของต าบลที่ช่วยเหลือครอบครัวของผู้เสียชีวิต 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส่ง  (ทางบก  ทางน้ า  ทางราง และทางอากาศ ฯลฯ) 
  ถนนทางหลวงชนบท  สกลนคร  ๒๐๒๑  ถนน บ้ านต้าย – ดอนส้มโฮง ระยะทาง  
๒๒.๕๒ กิโลเมตร  มีสภาพเป็นถนนลาดยาง โดยตัดผ่านพ้ืนที่ต าบลในหมู่ที่ ๑,๓,๘,๙,๑๐ ตามแนวเหนือ-ใต้ เป็น
เส้นทางเชื่อมการคมนาคมระหว่างต าบลหนองหลวง อ าเภอสว่างแดนดิน กับอ าเภอส่องดาว อ าเภอวาริชภูมิ และ
ถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการ ระหว่างบ้านหนองหลวง ถึง บ้านนาทม ต าบลบ้านต้าย 
ระยะทาง ๕.๗๐ กิโลเมตร มีสภาพเป็นถนนลาดยาง  จากนั้นภายในต าบลมีถนนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
เทศบาลต าบลหนองหลวง ใช้เป็นเส้นทางติดต่อกันภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านและระหว่างต าบล สภาพถนน
เป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ซึ่งมีข้อมูลระยะทางของถนน ดังนี้ 
 

หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(เมตร) 

หมู่ที่ ๑ บ้านหนองหลวง 7 1,339.58 - - - - 

หมู่ที ่๒ บ้านโคกดินแดง 10 6,168 - - 7 6,080 

หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย 4 1,433.80 -  - 1 3,000 

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองผือ  -  - - - 2 743.45 

หมู่ที่ ๕ บ้านโคกส าราญ 5 1,350.08 - - 5 1,226.05 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองย่างชิ้น 6 1,397.83 - - 3 979.53 

หมู่ที่ ๗ บ้านนาอ้อม 4 743.18 - - - - 

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกลี้ยง 5 1,069.30 - - 1 2,900 

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกก่อง 8 2,208.11 - - 1 79.67 

หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลวงวัฒนา 12 1,515.56 - - - - 

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก 5 679.47 - - 3 4,776.24 

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง 8 1,664.39 5 15,652.23 7 2,365.13 

รวม 74 19,569.30 5 15,652.23 30 22,150.07 

ที่มา : กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
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 นอกจากนี้  ในต าบลหนองหลวงยังมีการเดินทาง  ทางบก  เช่น  รถโดยสารประจ าทาง 
รถตู้ร่วมบริการของบริษัทสหมิตร  รถยนต์ส่วนตัว  ต าบลหนองลวงไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจ าทาง
วิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่งจังหวัดสกลนคร ผ่านอ าเภอสว่างแดนดิน ต าบลหนองหลวง  อ าเภอไชยวาน   
อ าเภอหนองหาน ปลายทางคืออ าเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

 ทางน้ าและทางราง  ในต าบลหนองหลวง  ไม่มีการเดินทางทางน้ าทางราง 
 ทางอากาศ  ประชาชนในต าบลหนองหลวงที่ต้องการเดินทางทางอากาศจะต้องเดินทางไปขึ้นที่

สนามบินนานาชาติจังหวัดอุดรธานี 
 
 5.2  การไฟฟ้า 
  ต าบลหนองหลวงมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่ วถึง  โดยที่ จ านวนหมู่บ้านที่ ไฟฟ้าเข้าถึง  จ านวน   
๑๒  หมู่บ้าน จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด ๒,203 ครัวเรือน   แต่ในต าบลหนองหลวงมีปัญหา คือ ไฟฟ้าดับบ่อย
และไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด   
 
 5.3  การประปา 
  ต าบลหนองหลวง มีระบบน้ าประปาใช้โดยแยกเป็นให้เทศบาลต าบลหนองหลวงบริหารจัดการ   
ได้แก่ หมู่ที่  ๑,6,8 และหมู่บ้านบริหารจัดการเอง  ได้แก่ หมู่ที่  2,3,5,7,9,10 และ 11  หมู่ 12 ก าลัง
ด าเนินการสร้างระบบประปา  ส่วนหมู่ 4 ยังไม่มีน้ าประปาใช้  ยังคงใช้น้ าบาดาล 
 
 5.4 โทรศัพท์ 

ปัจจุบันในพ้ืนที่ต าบลหนองหลวง  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์มือถือและโซเชียล ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้   
ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสารรวมถึงแอพลิเคชั่น LINE เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 

 
 5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
  ต าบ ล ห น อ งห ล ว ง   มี บ ริ ก า ร ไป รษ ณี ย์  จ าน วน   1   แ ห่ ง   ตั้ ง อ ยู่ ที่  ห มู่ ที่  ๑ ๐  
บ้านหนองหลวงวัฒนา  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)   
หยุดวันอาทิตย์  ไม่มีบริการขนส่งเอกชน 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  ด้านการเกษตรกรรมในท้องถิ่น  มีพ้ืนที่ ในการท าการเกษตร 24,724 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
87.36 ของพ้ืนที่ทั้งหมดในต าบลหนองหลวง ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  การปลูกข้าว   อ้อย  มัน  
ข้าวโพด  และพืชผักสวนครัว  สามารถแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยทางการเกษตร  ได้ดังนี้ 

 1. ที่ดินท านา  จ านวน  19,991    ไร่   
 2. ที่ดินท าไร่  จ านวน    2,428   ไร ่   
 3. ที่ดินท าสวน  จ านวน     1,505   ไร่   
 4. ที่ดินเลี้ยงสัตว ์ จ านวน       800    ไร่   
 5. พ้ืนที่การใช้น้ า  ใช้น้ าชลประทาน จ านวน 4,970 ไร่ และ อาศัยน้ าฝน จ านวน 23,331 ไร่ 
 

 6.2  การประมง 
 ด้านประมงในต าบลหนองหลวง  มีพ้ืนที่จ านวน 151 ไร่   

 
 6.3  การปศุสัตว ์

  ด้านปศุสัตว์  ประชาชนในต าบลหนองหลวง  ท าการเลี้ยงสัตว์  แยกได้ดังนี้ 
  โคเนื้อ จ านวน 67 ตัว  โคนม จ านวน  2    ตัว 
  กระบือ จ านวน 77 ตัว  สุกร จ านวน 77   ตวั 
  ไก่ จ านวน 2,587 ตัว เป็ด จ านวน 428 ตัว 

 
 6.4  การบริการ 

ล าดับที่ ประเภท จ านวน 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

ปั๊มน้ ามัน ขนาดใหญ่ 
ปั๊มน้ ามันหลอด/ปั้มหยอดเหรียญ   
ร้านค้าเบ็ดเตล็ด  
ร้านรับซ่อมยานยนต์ 

๑   แห่ง 
1   แห่ง 

                    75  แห่ง  
10  แห่ง 

 
 6.5  การท่องเที่ยว 
  1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศพัทยา 3 ต าบลหนองหลวง  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
  2. หลวงปู่มั่นองค์ท่ีใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (วัดป่าประชานิยม) 

 3. เจดีย์พิพิธภัณฑ์ พระครูศรีธรรมวิภาต  จันทรังสี (วัดสโมสรประชาสามัคคี) 
 

 6.6  การอุตสาหกรรม 
  ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง มีจ านวนอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยส่วนใหญ่จะเป็น
อุตสาหกรรมบริการขนาดเล็ก เช่น โรงสี  การซ่อมรถยนต์  รถจักรยานยนต์  ปั๊มน้ ามัน  ร้านถ่ายเอกสาร เป็นต้น 
และอุตสาหกรรมการขายปลีกและส่ง เช่น  ร้านค้าโชห่วย โรงขนมจีน  โรงน้ าดื่ม เป็นต้น 

-  
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การจดทะเบียนพาณิชย์  ปี   2562   มีผู้ขอจดทะเบียนพาณิชย์  8  ราย   ขอยกเลิก 
การจดทะเบียนพาณิชย์  2  ราย  และทะเบียนพาณิชย์ฯ  ที่ยังคงด าเนินการอยู่  ณ  4 มิถุนายน 2562   
จ านวน   34  ราย  

 ตลาดสด    จ านวน 1 แห่ง 
  กลุ่มอาชีพ  จ านวน 10 กลุ่ม  ซึ่งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน  จ านวน 5 กลุ่ม  รายละเอียด
ดังนี้ 
 

ที่มา : กองสวัสดิการส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 
 6.8  แรงงงาน  
  แรงงานในต าบลหนองหลวงโดยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานภาคการเกษตร  โดยเป็นการรับจ้าง
ทั่วไปในภาคการเกษตร  และท างานในบริษัทประจ าอ าเภอและต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ วิสาหกิจชุมชน จ านวนสมาชิก 
(คน) 

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

1. กลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ 15 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
2. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ 27 ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
3. กลุ่มแปรรูปน้ าหมักสมุนไพร 10 ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
4. กลุ่มเย็บผ้าห่ม 20 ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
5. กลุ่มเย็บผ้า 22 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
6. กลุ่มประดิษฐ์ตะกร้าจากเส้นพลาสติก 14 ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
7. กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 72 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
8. กลุ่มทอเสื่อกก 35 ยังไม่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
9. กลุม่เกษตรปลอดภัย 72 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

10. กลุ่มพรมเช็ดเท้า 40 จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนต าบลหนองหลวงโดยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ประเภท จ านวน ชื่อ สถานที่ตั้ง 

๑. วัด 

 

 

 

 

7  แห่ง 

 

 

 

 

1. วัดป่าประชานิยม 

2. วัดสโมสรประชาสามัคคี 

3. วัดบ้านหนองย่างชิ้น 

4. วัดป่าบูรพาราม 

5. วัดป่าสามัคคีบ าเพ็ญผล 

6. วัดป่าบ้านโคกน้ าเกลี้ยง 

7. วัดบ้านหนองผือ 

หมู่ที่  ๑๒ 

หมูที่ ๑๐ 

หมู่ที่ ๖ 

หมู่ที่  ๕ 

หมู่ที่ ๒ 

หมู่ที่ ๘ 

หมู่ที่ ๔ 

๒. ส านักสงฆ์ 

(ยังไม่ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นวัด) 

1 แห่ง ๑.   วัดสวนธรรมสุขโต 

 

หมู่ที่ ๗ 

 

ที่มา : จากการส ารวจ 

 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 

ประเพณีวันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
งานก่อเจดีย์ทราย   ประมาณเดือน เมษายน 
การแข่งขันเรือยาวพ้ืนฐาน  ประมาณเดือน เมษายน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม 
ประเพณีบุญเดือนสิบ   ประมาณเดือน   ตุลาคม 
ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
 

 7.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสื่อ
จากต้นกก   
  ภาษาถิ่น  ภาษาไทยกลาง และ ภาษาลาว 
 
 7.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในต าบลหนองหลวง  มีสินค้าพ้ืนเมืองและของฝากจะเป็น เสื่อกก กระเป๋าสาน  
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8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 น้ า 

  ต าบลหนองหลวงมีหนองน้ าขนาดใหญ่  และล าห้วยหลายสายแต่น้ าจะไหลลงสู่ พ้ืนที่ลุ่ม 
อย่างรวดเร็ว ห้วยหนอง คลอง ส่วนใหญ่ตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี ท าให้ขาดแคลนน้ าใช้
อุปโภค บริโภค และการเกษตร  ในช่วงฤดูแล้ง ทางเทศบาลต าบลหนองหลวง จึงได้มีการพัฒนาแหล่งน้ า  
โดยการขุดลอกล าห้วยหลายสาย และก่อสร้างฝายน้ าล้นหลายแห่ง ทั้งน าน้ าใต้ดินมาใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชาชน มีแหล่งน้ า ได้แก่  ห้วยก้านเหลือง ห้วยกุดหัวควาย ห้วยขุมปูน ห้วยบง   
คลองชลประทาน อ่างเก็บน้ า เป็นต้น 
 

8.2 ป่าไม้ 
 ต าบลหนองหลวงมีเนื้อที่ป่า 1,143 ไร่  ไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่  เพราะ

พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนประชาชน 
  

8.3 ภูเขา 
 ต าบลหนองหลวงไม่มีพ้ืนที่ติดกับภูเขา 
 

9.  อื่นๆ  
 9.1 มวลชนจัดตั้ง 

               ลูกเสือชาวบ้าน         ๒    รุ่น  จ านวน  ๓๒๓   คน 
            อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๒    รุ่น  จ านวน   ๑๕๑  คน 
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ส่วนท่ี 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560–2579) มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีดังนี ้

 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ด้านความม่ันคง 
 6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร มุกดาหาร 
นครพนม)  
  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรรมน้าการพัฒนา เส้นทางการค้า การท่องเที่ยวสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต”้ 

 

 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2561-2564 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
   1.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   2.  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
   4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
   5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ภายใต้วิสัยทัศน์ “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม  รองรับ AEC  ต้นแบบน้าเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร พ.ศ.2561-
2565  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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2.  ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  “การคมนาคมสะดวก  ก้ าวน้ าด้ าน เศรษฐกิ จ   คุณ ภาพชี วิ ตดี   มี ความรู้ทั นสมั ย  
ใส่ใจสภาพแวดล้อม” 
 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 

2.3  เป้าประสงค์ 
  1. การพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 3. พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อการเกษตร  
 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
 5. การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีระบบไฟฟ้าน้้าประปาดีและท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

 
2.4  ตัวชี้วัด - 2.6 กลยุทธ์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   ๑)  พั นธกิ จที่  ๔  พัฒ นาประสิทธิภ าพ    เพ่ิ มบทบาทของเทศบาลต้ าบล    

ในงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
  2) เป้าประสงค์  

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในด้านการศึกษา 
สุขภาพ และความเป็นอยู่ในสังคม 

 

  ๓) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

จัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง เด็กเล็กมีการพัฒนาด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ
เพ่ิมความรู้ 

พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ มรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน 

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่าง
ทั่วถึง  

ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 
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  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  :  ส้านักปลัด และกองการศึกษา 
   ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   ๑) พันธกิจที่ ๕  ฟ้ืนฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริม  มรดกทางวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

  2) เป้าประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

ร้อยละของรายได้ที่เพ่ิมขึ้นต่อครัวเรือนในแต่ละปี 

   

  ๓) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และปลูกฝัง
จิตส้านึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีในสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับ
การอนุรักษ์สืบสาน ไม่น้อยกว่าปีละ ๕ โครงการ 

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  มีโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลไม่น้อยกว่าปีละ ๕ โครงการ 

พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ มีโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ ไม่น้อยกว่าปี
ละ ๒ โครงการ 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัด/กองการศึกษา/กองสวัสดิการสังคม 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา 

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

  ๑) พันธกิจที่ ๓ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้าน 
การเกษตรกรรม  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 

  2) เป้าประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้้า
ให้เพียงพอต่อการเกษตร 

ร้อยละของประชาชนมีน้้าใช้เพ่ือการเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

   

  ๓) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรมากข้ึน 
พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร ขุดลอกแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
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  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักปลัด/กองช่าง 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนา

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง
สมดุลและยั่งยืน 

   ๑) พันธกิจที่  ๗  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา 

  2) เป้าประสงค์  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูอย่าง
ยั่งยืน 

ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการจัดการของเสีย
และสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

 

  ๓) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

พัฒนาจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

ประชาชนช่วยกันจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ขยะมูลฝอยลดลง 
  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก :  ส้านักปลัด 
  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  ๑) พันธกิจที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้

มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ เทศบาล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
  2) เป้าประสงค์  

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีระบบไฟฟ้า
น้้าประปาดีและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการระบบ
สาธารณูปโภคอย่างทั่วถึง 

 

  ๓) กลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดกลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ร่องระบายน้้า ไฟฟ้า มีการปรับปรุงและก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่าปีละ ๕ โครงการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

มีโครงการที่ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย อย่างน้อยปีละ ๒ 
โครงการ 

พัฒนาองค์กรและบุคลากร บุคลากรได้รับการเข้าฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ไม่
น้อยกว่าปีละ ๖ คน และทุกส้านัก/กอง มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง 

 

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของเทศบาลโดยการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๔ คณะ 

  ๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : ส้านักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษา/ 
กองสวัสดิการสังคม 

  ๕) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหาร
จัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

  การก้าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Positioning) คือการหา
จุดแข็งขององค์กรและท้องถิ่น โดยใช้จุดแข็งนั้นเป็นตัวน้าสู่ความส้าเร็จ หากองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจนมากเท่าไรจะ
ส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันในการด้าเนินงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายและความส้าเร็จขององค์กร
มากยิ่งขึ้น 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลต้าบลหนองหลวง ก้าหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็น
ปัจจัยน้าเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของประชาชน และภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และท่ีควรจะเป็นในอนาคต 
โดยการวิเคราะห์ความส้าคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน/ผู้รับบริการ ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่างๆ 
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 จุดยืนเทศบาลต าบลหนองหลวง 
 ๑) การการเกษตร 
 ๒) การท่องเที่ยว และอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีพ้ืนบ้าน 
 ๓) ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
 ๔) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
 ๕) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๖) การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ปัจจัยความส าเร็จ 
 ๑) ผู้บริหารเทศบาล 
 ๒) การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่เทศบาล 
 ๓) การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ๔) การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
 ๕) ระบบฐานข้อมูล 
 ๖) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ผู้บริหารท้องถิ่น 

 - ผู้น้าให้นโยบายและมีการติดตามประเมินผล 
 ๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - ร่วมเป็นคณะท้างาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการท้างานที่ดี 
 ๓. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่นๆ 

 - ร่วมเป็นคณะท้างาน ให้ข้อมูลและร่วมก้าหนดความต้องการ 
 - หน่วยงานราชการ สนับสนนุข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                      
                  
                  
          
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
สกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลยั่นยืน 

ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลยั่นยืน 

ยุทธศาสตร์การบรหิารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต้าบลหนองหลวง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุลยั่นยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม

หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 

๑๒ 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.ยุทธศาสตรก์าร
เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
 

10.ยุทธศาสตรก์ารต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภมูิภาค 
 

9.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาค 
เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 
 

8.ยุทธศาสตร์ด้านวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วจิัยและนวัตกรรม 
 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสตกิส ์

6.ยุทธศาสตรก์ารเพิ่ม
ประสิทธภิาพและธรรมา 
ภิบาลในภาครัฐ 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง 

4.ยุทธศาสตรก์ารเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

3.ยุทธศาสตรก์ารสร้าง
ความเขม้แขง็ทาง
เศรษฐกิจและแข่งขนัได้
อย่างย่ังยืน 
 

2.ยุทธศาสตรก์ารเสรมิ
ความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการค้า 
การลงทุน และการทอ่งเที่ยว 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างสมดุลย่ันยืน 

ยุทธศาสตรก์ารบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 
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กลยุทธ์ 

ผลผลติ/โครงการ 

การคมนาคมและการขนส่งสะดวก 
มีระบบไฟฟ้าน้้าประปาดแีละทั่วถึง

ทุกครัวเรือน 

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอ้มและฟื้นฟอูย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเผยแพร่
ประเพณี และอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพืน้บ้าน 

มีการพฒันาครอบครวั ชุมชนและ
สังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สามารถพึ่งพาตนเองได ้

พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และจัดหาแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อ

การเกษตร 

พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้
ทั่วถึง 

พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนและ
สามารถพึ่งตนเองได้ 

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน
การให้บริการสุขภาพอยา่ง
ทั่วถึง ได้ 

พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และปลูกฝัง
จิตส้านึกของประชาชนให้มีความจงรักภกัดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 

พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริม
อาชีพ 

พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร 

พัฒนาเกษตรกรและองค์กร
ให้มีความเข้มแข็ง 

พัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

พัฒนาจัดการ การอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ยั่งยืน 

พัฒนาและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยั รักษาความ
สงบเรียบร้อยและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พัฒนาองค์กรและบุคลากร 

พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
การเมืองการปกครอง 

เป้าประสงค์ 

รวม     โครงการ 

รวม    โครงการ 

รวม   โครงการ 

รวม    โครงการ 

รวม    โครงการ 

แผนงาน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานงบกลาง 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 
แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
 

แผนงานอุตสาหกรรมฯ 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศึกษา 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาเมืองในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) 
  จุดแข็ง (Strength) 

 ๑. ผู้บริหารมีการบริหารอย่างเป็นระบบและมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล 
 ๒. มีการพัฒนากระบวนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. มีการน้าเครื่องมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ๔. มีการมอบอ้านาจในการปฏิบัติงานให้กับฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กร 
 ๕. มีการก้ากับดูแลโดยหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละส่วน 
 ๖. ในการปฏิบัติงานยึดตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๗. มีการส่งเสริมเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากรของเทศบาล โดยการอบรมและศึกษาดูงาน 

   ๘. ที่ ตั้ งของเทศบาลมีความเหมาะสมในการให้บริการเนื่องจากอยู่ ในบริเวณ 
ศูนย์ราชการ 
 

 จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. บุคลากรมีสมรรถนะไม่เท่าเทียมและขาดการเรียนรู้ 
 ๒. วัฒนธรรมการท้างานที่ใช้ ICT ของบุคลากรยังไม่เข้มแข็ง 
 ๓. การจัดการข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

   ๔. บุคลากรของเทศบาลบางส่วนยังขาดทักษะในการปฏิบัติงานตามอ้านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 

 ๕. บุคลากรของเทศบาลยังไม่เข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ๖. การจัดล้าดับความส้าคัญของปัญหาในชุมชนส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของ
ประชาชนบางกลุ่มตัวแปรภายนอก 

 ๗. มีงบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารงานและพัฒนาได้ครอบคลุมในทุกด้าน 
   ๘. บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่
เพียงพอ 

 
 โอกาส (Opportunity) 

   ๑. มีการโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางให้กับส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น ท้าให้ส่วน
ท้องถิ่นต้องมีการพัฒนามากขึ้น เพ่ือรองรับในภารกิจถ่ายโอน 
   ๒. พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ก้าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ้านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ท้องถิ่น 
   ๓. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ้านาจการปกครองสู่ท้องถิ่นโดยสร้าง
ดุลยภาพระหว่างการก้ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของ
ท้องถิ่น 
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   ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก้าหนด
รูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นอิสระมากข้ึน 
   ๕. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ความส้าคัญในการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพ่ิม
มากขึ้นโดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการอบรมความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานตามอ้านาจหน้าที่แล ะความ
รับผิดชอบ 
 

 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat) 
   ๑. ขาดความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
หลายฉบับรวมทั้งระเบียบมีมากและซ้้าซ้อนกัน 

  ๒. งบประมาณไม่เพียงพอในการน้ามาแก้ปัญหาเร่งด่วน  
   ๓. ภารกิจหน้าที่บริหารการจัดการของเทศบาลมีมากขึ้น แต่แนวโน้มการเพ่ิมบุคลากร
ยังไม่ชัด เนื่องจากข้อจ้ากัด ทางกฎ ระเบียบที่ส่วนกลางวางไว้ 
   ๔. ประชาชนผู้รับบริการบางส่วนขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

  ๕. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดจิตสาธารณะท้าให้เพิ่มภาระในการดูแลแก่เทศบาล 
   ๖. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท้าลายสิ่งแวดล้อมที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้
ปริมาณขยะเพ่ิมมากขึ้น 
   ๗. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการ
ตรวจสอบ ติดตามการด้าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  จากการวิเคราะห์  SWOT จะเห็นได้ว่า  เทศบาลต้าบลหนองหลวง  ในปัจจุบันจะต้อง
ด้าเนินการและให้ความส้าคัญในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเกษตร และ เส้นทางการคมนาคมให้มีความ
สะดวกในการสัญจร  เนื่องจากต้าบลหนองหลวงเป็นเส้นทางผ่านสู่การท่องเที่ยวและการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน
และจีนตอนใต้   โดยอาศัยโอกาสการพัฒนาจากนโยบายของรัฐบาล  ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12  ทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ซึ่ งเน้นการพัฒนาทางด้านการเกษตร  และ 
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC และการค้า  การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่งพัฒนา
ให้สกลนครเป็นเมืองน่าอยู่  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและส่งเสริม
การท่องเที่ยว  ยกระดับ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  เ พ่ิมศักยภาพในการเข้าถึงและการเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งพัฒนาระบบการคมนาคมที่เชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดและการท่องเที่ยว  ตลอดจน
พัฒนาภูมิทัศน์ของต้าบลหนองหลวงให้มีความเหมาะสมทั้งสภาพแวดล้อม  ประเพณีวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับ
จุดยืนของเทศบาลต้าบลหนองหลวง 
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 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  เทศบาลต้าบลหนองหลวง เป็นหน่วยงานราชการที่อยู่ ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็น  
จุดศูนย์กลางในการประสานงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านกิจกรรมต่างๆ   ประชาชนในพ้ืนที่  
ต้าบลหนองหลวงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และค้าขาย  ยังคงเป็นสังคมชนบท แบบกลุ่มปฐมภูมิ   
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนม  มีการติดต่อกันมายาวนาน  และยังคงปฏิบัติและรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดี
งามไว้  มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ไม่ฟุ้งเฟ่ือง  ไปตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป  แต่ในขณะเดียวกัน   
ต้าบลหนองหลวงยังคงต้องพัฒนาทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เช่น  ถนน  ระบบน้้าประปา  เป็นต้น  
รวมถึงการสาธารณสุขที่ต้องการความทันสมัย  จ้านวนบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล (รพ.สต.) เพ่ือให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลให้ประชานและเป็นการป้องโรคระบาดต่างๆ ท้าให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมถึงพัฒนาสวนสาธารณะประจ้าต้าบลให้สามารถใช้เป็นสถานที่ในการออกก้าลัง
กาย  สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและหน่วยงานราชการ  เพ่ือกระจายอุปกรณ์ต่างๆไปยังหมู่บ้านให้
สามารถยกระดับหมู่บ้านตนเอง  รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะในต้าบลหนองหลวงให้ได้มาตรฐาน  
มีพ้ืนที่ส้าหรับทิ้งขยะและท้าลายขยะประจ้าต้าบล  เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดที่เกิดจากขยะ  
  ส้าหรับประชาชนในต้าบลหนองหลวงโดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาเท่านั้น  จึงมี
ความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้เยาวชนมีระดับการศึกษาที่สูงกว่าระดับประถมศึกษา   เพ่ืออนาคต
เยาวชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบการท้างานของราชการ  ช่วยลดขั้นตอน  
ในการท้างานของหน่วยงานราชการและประชาชนได้รับความพึงพอใจในการมาใช้บริการของหน่วยงานราชการ    
ซึ่งเป็นการลดจุดอ่อนและปัญหาของต้าบลหนองหลวง  จะท้าให้ต้าบลหนองหลวงมีศักยภาพ  รองรับการเข้าสู่ 
AEC ในอนาคต 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ "การคมนาคมสะดวก ก้าวน้าด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตดี มีความรู้ทันสมัย ใส่ใจสภาพแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 

ย.๒ ย.๑ ย.3 ย.4 ย.5 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 

ยท.1 ยท.2 ยท.3 ยท.4 ยท.5 

ผง.1.1 

ผง.1.2 

ผง.1.3 ผง.2.๓ 

ผง.๒.2 

ผง.๒.1 ผง.3.1 ผง.4.1 

ผง.5.๔ 

ผง.4.๒ 

ผง.5.๓ 

ผง.5.๒ 

ผง.5.1 

ผง.3.๒ 
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ค าอธิบาย 
แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหลวง 

 
พันธกิจ (พ) 
 พันธกิจที่  ๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
กับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ เทศบาล  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ด ี

พันธกิจที ่ ๒  สร้างระบบการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ    
 พันธกิจที่  ๓  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม  ให้ 
เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร 
 พันธกิจที่  ๔  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทของเทศบาลต้าบล   ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ 
และการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

พันธกิจที่  ๕  ฟ้ืนฟู   อนุรักษ์   ส่งเสริม    มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณีท้องถิ่น  ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและเป็นที่สนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว 

พันธกิจที่  ๖  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหาร   และการ 
ปกครอง   ให้กับประชาชน   สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการด้าเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ   
และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน เทศบาล 

พันธกิจที่  ๗  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้   
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว  และพัฒนาการกีฬา 

พันธกิจที่  8  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
 

เป้าประสงค์ (ป) 
  1.  มีการพัฒนาครอบครัว ชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
  3.  พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้้าให้เพียงพอต่อการเกษตร 
  4.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
  5.  การคมนาคมและการขนส่งสะดวก มีระบบไฟฟ้าน้้าประปาดีและทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (ยท) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการค้า การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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แผนงาน (ผง.) 
แผนงานที่ ๑.1  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
แผนงานที่ 1.2  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงตนเองได้  
แผนงานที่ 1.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 แผนงานที่ 2.๑     การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และปลูกฝังจิตส้านึกของประชาชนให้มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 แผนงานที่ 2.2    การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว  
 แผนงานที่ 2.3    การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

แผนงานที่ 3.1    การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
แผนงานที่ 3.2    การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
แผนงานที่ 4.1    การพัฒนาจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 

ยั่งยืน 
  แผนงานที่ 4.2    การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 แผนงานที่ 5.1    การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แผนงานที่ 5.2    การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 แผนงานที่ 5.3    การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

 แผนงานที่ 5.4    การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พนัธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 

(ตัวชี้วดัรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยท.๓  

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร

มนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

 

 

 ยท.๓  

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ

สร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

 

ยท.1  

ด้าน
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อ
สร้าง
ศักยภาพใน
การแข่งขัน 

 

พัฒนา
ประสิทธิภาพ   
เพิ่มบทบาท
ของทศบาล
ต้าบลในงาน
ด้านสังคม
สงเคราะห์
และการ
สาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน 

ประชาชนมี
ความเป็นอยู่
ท่ีดีขึ้นในด้าน
การศึกษา 
สุขภาพ และ
ความเป็นอยู่
ในสังคม 

70% 80% 90% 100
% 

๑. การพัฒนา
จัดระบบ
การศึกษาให้
ทั่วถึง 

 

 

2. การพัฒนา
ส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

3.การพัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึง 

เด็กเล็กมีการพัฒนา
ด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเพิ่มความรู้ 

 

ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก 
เยาวชนผู้สูงอายุ มร
ณรงค์และป้องกัน
ปัญหายาเสพติดใน
ชุมชน 

 

ส่งเสริมการพัฒนา
งานด้านสาธารณสุข 
การป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน 

เพิ่มข้ึนปีละ 10 % - โครงการอบรมด้านคุณธรรม-
จริยธรรม 

-สนับสนุนอาหารกลางวัน 

-สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

- โครงการสนับสนุนกีฬาสี
โรงเรียนภายในต้าบลหนองหลวง 

- โครงการจัดงานด้านวิชาการ
โครงการวันแม่แห่งชาติ 

- โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร 

- โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

- โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนต้าบล
หนองหลวง 

- โครงการด้านการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

- โครงการฝึกอบรมทบทวนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ อปพร.และ จนท.
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

ส้านักปลัด 
และกอง
การศึกษา 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พนัธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วย 

สนับสนุน 60 61 62 63 

ยท. ๒ การ
พัฒนาการค้า 
การลงทุน 
และการ
ท่องเท่ียว 

ยท.  2 ด้าน
การค้า การ
ลงทุน  และ
การท่องเท่ียว 

 

ยท. ๒  ด้าน
การค้า การ
ลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ฟื้นฟู อนุรักษ์   
ส่งเสริม มรดก
ทางวัฒนธรรม    
ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิ
ปัญญาองถิ่น  
ให้คงอยู่คู่
ท้องถิ่นและ
เป็นที่สนใจ
และดึงดูด
นักท่องเที่ยว 

ร้อยละของ
รายได้ท่ี
เพิ่มขึ้นต่อ
ครัวเรือนใน
แต่ละปี 

5 6 7 8 ๑. การพัฒนา
ส่งเสริมและ
สืบสาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน สู่
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์
และปลูกฝัง
จิตส้านึกของ
ประชาชนให้มี
ความ
จงรักภักดีใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา พระ 
มหากษัตริย์ 

2. การพัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้าน
การท่องเที่ยว 

 

3. การพัฒนา
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชนและ
ส่งเสริมอาชีพ 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ได้รับการอนุรักษ์
สืบสาน ไม่น้อย
กว่าปีละ ๕ 
โครงการ 

 

 

 

 

 

มีโครงการ/
กิจกรรม ท่ี
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลไม่น้อย
กว่าปลีะ ๕ 
โครงการ 

โครงการที่ส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพ ไม่น้อยกว่า
ปีละ ๒ โครงการ 

 

ปีละ ๑ 
โครงการ 

- โครงการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

- โครงการจัดงานรัฐพิธี
ต่างๆ 

- โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพ 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มสตรี 

ส้านักปลัด,
กอง
การศึกษา/
กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

 



38 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พนัธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 60 61 62 63 

ยท.1 ด้าน
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 ยท.1 ด้าน
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

ยท.๓ ด้าน
การเกษตร
และ
อุตสาหกรรม
การเกษตร
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

 

สร้าง
เศรษฐกิจ
ชุมชนให้
เข้มแข็ง   
สมดุลและ
ยั่งยืน โดย
เน้นด้านการ
เกษตรกรรม  
ให้เป็นตลาด
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ร้อยละของ
ประชาชนมีน้้า
ใช้เพ่ือ
การเกษตร
อย่างเพียงพอ 

70% 80% 90% 100% 1. การ
พัฒนา
เกษตรกร
และองค์กร
ให้มีความ
เข้มแข็ง 

2.  การ
พัฒนาจัดหา
และพัฒนา
แหล่งน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

 

ส่งเสริม
เกษตรกรให้มี
ความรู้ด้าน
การเกษตรมาก
ขึ้น 
 
 
ขุดลอกแหล่ง
น้้าเพ่ือ
การเกษตร 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10% 

- โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเกษตรกร
ครบวงจรตาม
เศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 
- โครงการขุดลอกเพื่อ
การเกษตร 
- โครงการขุดเจาะน้้า
บาดาลเพื่อการเกษตร 
 

 

ส้านักปลัด, 

กองช่าง 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พนัธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนบัสนุน 60 61 62 63 

ยท. ๔ 
การพัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณา
การอย่าง
สมดุลและ
ยั่งยืน 

 

ยท. ๔ การ
พัฒนา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณา
การอย่าง
สมดุลและ
ยั่งยืน 

 

ยท. ๔ ด้าน
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
แบบบูรณา
การอย่าง
สมดุลและ
ยั่งยืน 

 

สร้างระบบ
บริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม  
ทรัพยากร
ป่าไม้ 
พัฒนา
แหล่ง
ท่องเท่ียว  
ส่งเสริม
การ
เชื่อมโยง
การ
ท่องเท่ียว  
และ
พัฒนาการ
กีฬา 
 

ร้อยละของ
จ้านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับการ
จัดการของเสีย
และสิ่งปฏิกูล
มูลฝอย 

70% 80% 90% 100% 1.การพัฒนา
จัดการ การ
อนุรักษแ์ละ
ฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธร
รมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

2. การ
พัฒนาการ
จัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ี
ดี 

ประชาชน
ช่วยกันจัดการ
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น 
 
ขยะมูลฝอย
ลดลง 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10% 

- โครงการปรับสภาพ
น้้าหนองหลวง 
- โครงการปลูกป่า
ต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนท่ีสี
เขียวลดภาวะโลกร้อน 
- โครงการปลูกพืชน้้า
หนองหลวง 
- โครงการปล่อยพันธุ์
สัตว์น้้า 
- โครงการจัดหา
สถานท่ีท้ิงขยะ 
- โครงการส่งเสริมการ
จัดการขยะในชุมชน 
- โครงการธนาคาร
ขยะ 

ส้านักปลัด  
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ใน

เขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

พนัธกิจ 
ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดั
ระดับแนว
ทางการ
พัฒนา 
(ตัวชี้วดั
รวม) 

ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 60 61 62 63 

ยท. ๕ การบริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยท. ๕ การ
บริหารจัดการ
ที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล
และความ
มั่นคง 

ยท. ๕  ด้าน
การบริหาร
จัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิ
บาลและความ
มั่นคง 

 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
กับความ
ต้องการของ
ประชาชนตาม
ศักยภาพของ 
เทศบาล  ควบคู่
กับการวางผัง
เมืองที่ดี 
 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การบริการระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

5 5 5 5 1. การ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 

2. การ
พัฒนา
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 

 

 

 

3. การ
พัฒนา
องค์กรและ
บุคลากร 

ถนน ร่องระบาย
น้้า ไฟฟ้า มีการ
ปรับปรุงและ
ก่อสร้างไม่น้อย
กว่าปีละ ๕ 
โครงการ 
 
 
มีโครงการที่
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย อย่าง
น้อยปีละ ๒ 
โครงการ 
 
บุคลากรได้รับ
การเข้าฝึกอบรม
เพื่อพัฒนา
ศักยภาพ ไม่
น้อยกว่าปีละ ๖ 
คน และทุก
ส้านัก/กอง มี
เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปีละ ๕ โครงการ 
- โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
- โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
- โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
ต้าบลหนองหลวง 
- โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน คสล. 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 
- โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ 
- โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่าง 
- โครงการขุดลอกคลอง
ระบายน้้าภายในหมู่บ้าน 
- โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
- โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน 
-โครงการก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
- โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด 

ส้านักปลัด/
กองคลัง/กอง
ช่าง/กอง
การศึกษา/
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. พนัธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์) 

(ตัวชี้วดั) 

ค่าเป้าหมาย 
แนว

ทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั
แนวทางการ

พัฒนา (ตัวชี้วดั
รวม) 

ความก้าวห
น้าของ

เป้าหมาย 
ผลผลติ/โครงการ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนบัสนนุ 60 61 62 63 

ยท. ๕ การบริหารจัดการที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

ยท. ๕ 
การบริหาร
จดัการที่ดี
ตามหลัก  
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

ยท. ๕  
ด้านการ
บริหาร
จัดการที่ดี
ตามหลัก  
ธรรมาภิ
บาลและ
ความมั่นคง 

 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  
ให้ได้มาตรฐาน
และเพียงพอ 
กับความ
ต้องการของ
ประชาชนตาม
ศักยภาพของ 
เทศบาล  
ควบคู่กับการ
วางผังเมืองที่ดี 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
บริการระบบ
สาธารณูปโภค
อย่างทั่วถึง 

4 4 4 4 4. การ
พัฒนา
ส่งเสริม
และ
สนับสนุน
การ
พัฒนา
การเมือง
การ
ปกครอง 

 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และ
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน
ของเทศบาลโดย
การแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการ
ต่างๆ ไม่น้อย
กว่า ๔ คณะ 

  - โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

- โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้้า 
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ส่วนท่ี 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
2. การด าเนินงาน
อ่ืน 
3. บริการชุมชน
และสังคม 
4. บริการชุมชน
และสังคม 
5.บริการชุมชน
และสังคม 
6.บริการชุมชน
และสังคม 
 

1. การศึกษา 
 
2. งบกลาง 
 
3. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
4. สังคม
สงเคราะห ์
 
5. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
6. สาธารณสุข 

1. ส านักปลัด
และกอง
การศึกษา 
2. ส านักปลัด 
3. กองช่าง 
 
4. กอง
สวัสดิการ
สังคม 
5. กอง
การศึกษา 
6.ส านักปลัด 
(งานสุขาภิบาล) 

 

2 ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 
2. บริหารทั่วไป 
3. เศรษฐกิจ 
 
4. บริการชุมชน
และสังคม 
5. บริการชุมชน
และสังคม 
 

1. การศาสนา 
วัฒนธรรม และ 
นันทนาการ 
2. บริหารงาน
ทั่วไป 
3. อุตสาหกรรม
และการโยธา 
4. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
5. สังคม
สงเคราะห ์

1. กอง
การศึกษา 
 
2. ส านักปลัด 
3. กองช่าง 
 
4. กอง
สวัสดิการ
สังคม 
5. กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

3 ยุทธศาสตร์ด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. บริการชุมชน
และสังคม 
 
2. เศรษฐกิจ 

1. สร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
 
2. อุตสาหกรรม
และการโยธา 
 

1. ส านักปลัด 
และกอง
สวัสดิการ
สังคม 
2. กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

4 ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชน
และสังคม 
3. บริการชุมชน
และสังคม 
 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 
2. เคหะและชุมชน 
 
3. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1. ส านักปลัด 
2. ส านักปลัด 
 
3. กอง
สวัสดิการ
สังคม 

 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความม่ันคง 

1. เศรษฐกิจ 
 
2. บริหารทั่วไป 
3. บริหารทั่วไป 
4. บริการชุมชน
และสังคม 
 

1. อุตสาหกรรม
และการโยธา 
2. บริหารงาน
ทั่วไป 
3. บริหารงาน
ทั่วไป 
4. เคหะและชุมชน 

1. กองช่าง 
 
2. ส านักปลัด 
3. ส านักปลัด 
4. กองช่าง
และกอง
การศึกษา 

 

 
 



2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 4 552,000 4 552,000 4 552,000 4 552,000 4 552,000 20 2,760,000

1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (บรหิารงานคลงั) 1 82,000 1 82,000 1 82,000 1 82,000 1 82,000 5 410,000

1.3 แผนงานการศึกษา 53 23,408,791 53 23,418,991 53 23,427,491 53 23,435,991 53 23,435,991 265 117,127,255

1.4 แผนงานสาธารณสขุ 13 1,084,000 13 1,084,000 13 1,084,000 13 1,084,000 13 1,084,000 65 5,420,000

1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000

1.6 แผนงานเคหะและชมุชน 1 336,000 1 336,000 1 336,000 1 336,000 1 336,000 5 1,680,000

1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน 5 540,000 5 540,000 5 540,000 5 540,000 5 540,000 25 2,700,000

1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 2 220,000 10 1,100,000

1.12 แผนงานงบกลาง 4 11,550,593 4 12,850,593 4 13,953,806 4 15,281,015 4 16,679,826 20 70,315,833

รวม 84 37,803,384 84 39,113,584 84 40,225,297 84 41,561,006 84 42,959,817 420 201,663,088

2.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 5 50,000 5 350,000 5 330,000 5 330,000 5 330,000 25 1,390,000

2.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน 9 300,000 9 300,000 9 360,000 9 360,000 9 360,000 45 1,680,000

2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 7 910,000 7 910,000 7 910,000 7 910,000 7 910,000 35 4,550,000

2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 2,600,000    3 2,600,000      3 2,600,000      3 2,600,000      3 2,600,000        15 13,000,000

รวม 24 3,860,000 24 4,160,000 24 4,200,000 24 4,200,000 24 4,200,000 120 20,620,000

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  

ของเทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาสตร์ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖5 รวม 5 ปี

ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแขง่ขนั

ยทุธศาสตรท์ี ่2 ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทนุ  และการทอ่งเทีย่ว

ป ี๒๕๖๔
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2. บญัชโีครงการพัฒนาทอ้งถ่ิน

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ชมุชน 0 0 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 8 240,000

3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 3 620,000 15 3,100,000

รวม 3 620,000 5 680,000 5 680,000 5 680,000 5 680,000 23 3,340,000

4.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 5 300,000 25 1,500,000

4.6 แผนงานเคหะและชมุชน 8 3,820,000 8 3,820,000 8 3,820,000 8 3,820,000 8 3,820,000 40 19,100,000

4.10 แผนงานการเกษตร 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000

รวม 14 4,130,000 14 4,130,000 14 4,130,000 14 4,130,000 14 4,130,000 70 20,650,000

5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 10 3,088,000    10 3,088,000      10 3,088,000      10 3,088,000      10 3,088,000         50 15,440,000        

5.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป (บรหิารงานคลงั) 1 200,000       1 200,000         1 200,000         1 200,000         1 200,000            5 1,000,000           

5.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 9 647,000       9 647,000         9 667000 9 667000 9 667000 45 3,295,000           

5.6 แผนงานเคหะและชมุชน 3 330,000       3 5,330,000      3 5,330,000      3 5,330,000      3 5,330,000         15 21,650,000        

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 144 29,520,000  144 30,226,000    144 43,686,000    144 40,686,000    144 41,186,000       720 185,304,000      

5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ผ02/1) 18 47,535,000  18 47,535,000    18 55,897,000    18 47,535,000    18 47,535,000       90 246,037,000      

รวม 185 81,320,000 185 87,026,000    185 108,868,000 185 97,506,000    185 98,006,000      925 472,726,000      

รวมทัง้สิน้ 310 127,733,384   312 135,109,584     312 158,103,297     312 148,077,006     312 145,775,817        1,558      714,799,088          

รวม 5 ปี

บญัชสีรปุโครงการพัฒนา   

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5)  

ของเทศบาลต าบลหนองหลวง

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ดา้นการเกาตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรชัญาเสรษฐกิจพอเพียง

ยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบรูณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

ยทุธศาสตรท์ี ่5 ดา้นการบรหิารจดัการทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ ป ี๒๕๖๑ ป ี๒๕๖๒ ป ี๒๕๖๓ ป ี๒๕๖๔ ป ี๒๕๖5
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏบัติ

งานทั่วไป
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน ๒ คน 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000 จ านวนบุคคล 2 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น ส านักปลัด

2 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการรักษาความ
ปลอดภัย

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 จ านวน ๑ คน

82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 จ านวนบุคคล 1 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น ส านักปลัด

3 โครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความ
สะอาดอาคารส านักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ด้านการรักษาความสะอาดอาคารสถานท่ี

จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
อาคารส านักงาน จ านวน ๓ คน

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 จ านวนบุคคล 3 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น ส านักปลัด

4 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจ เพือ่ใหเ้กิดความสามัคคีและมีความเสียสละ ประชาชนจิตอาสาในต าบลหนองหลวงและ
พื้นที่ใกล้เคียง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เพื่อให้เกดิความสามัคคีและมีความ
เสียสละมากขึ้น

ส านักปลัด

รวม 4  โครงการ  -  - 552,000 552,000 552,000 552,000 552,000  -  -  -

งบประมาณที่ ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง  ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ วัตถุประสงค์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

        1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ าใน ปรับสภาพน้ าหนองหลวง คุณภาพน้ าในต าบลหนองหลวง

ต าบลหนองหลวงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 1 คร้ัง/ปี มีคุณภาพที่ดียิง่ขึ้น

เพื่อเป็นการขยายพันธุแ์ละ ปลูกพืชน้ าในต าบล ประชาชนมีที่เพาะพันธุสั์ตว์

แหล่งที่อยูอ่าศัยสัตวน์้ า หนองหลวง 1  คร้ัง/ปี น้ าและเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

ต าบลหนองหลวง

ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรสัตวน์้ า เป็น ปล่อยพันธุสั์ตวน์้ าในแหล่งน้ า

กระบวนการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของ ต าบลหนองหลวง

ชุมชนและปลูกจิตส านึกและหวงแหน

ทรัพยากรสัตวน์้ า 

โครงการหน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการรักษา ประชาชนหมู่ที่ ๑ - ๑๒ จ านวนครัวเรือนที่ ประชาชนมีการรักษาความสะอาด 

ต าบลหนองหลวง ความสะอาดและ มีคุณภาพชีวติที่ดี ต าบลหนองหลวง เข้าร่วมโครงการ และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

โครงการจ้างเหมาบบริการตรวจสอบคุณภาพน้ า เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ าประปาใน เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ คุณภาพน้ าในต าบลหนองหลวง

เพื่อการอปุโภคบริโภค ต าบลหนองหลวงให้ได้มาตรฐานตาม น้ าประปาในต าบล มีคุณภาพที่ดียิง่ขึ้น

ประกาศกรมอนามัย หนองหลวงให้ได้มาตรฐาน

ตามประกาศกรมอนามัย

รวม 5  โครงการ  -  - 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

100,0005 น้ าประปาท่ีผลิตในเขตต าบลหนองหลวง

4

100,000 100,000

20,000

50,000

50,000

80,00080,000 80,000 80,000 80,000

ส านักปลัด100,000

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ร้อยละความพึงพอใจ เพิ่มจ านวนพันธุสั์ตวน์้ าและสร้างรายได้
ให้ประชาชนเนื่องจากสัตวน์้ าเพิ่มมากขึ้น

ส านักปลัด

ส านักปลัด

100,000

50,000

3 โครงการปล่อยพันธุ์สัตวน์้ าตามแนวพระราชด าริ 50,000 50,000 50,000 50,000

2 โครงการปลูกพืชน้ าหนองหลวง แหล่งน้ าในเขตนต าบลหนองหลวง 50,000 50,000 50,000

20,0001 โครงการปรับสภาพน้ าหนองหลวง แหล่งน้ าหนองหลวง ๑ แห่ง 20,000 20,000 20,000

      4. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
            4.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการจ้างที่ปรึกษา วจิัย ประเมิน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและประสิทธภิาพ ท าให้ทราบถึงข้อมูลของ

เทศบาลต าบลหนองหลวง การท างานของเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหลวง

เพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เด็ก เยาวชน และประชาชนใน ประชาชนในต าบลได้รับ

เข้าใจเร่ืองกฎหมายมากขึ้น ต าบลหนองหลวง ความรู้ด้านกฎหมายมากขึ้น

เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน คณะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

ของบุคลากรท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรท้องถิ่น ศึกษาดูงาน

4 โครงการทุนการศึกษาของเทศบาลต าบล
หนองหลวง

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความมากขึ้น

คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรท้องถิ่น

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ได้รับทุนการศึกษา คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
เทศบาล บุคลากรท้องถิ่นมีความรู้มากขึ้น

ส านักปลัด

โครงการเทศบาลเคล่ือนที่พบประชาชน เพื่อใช้เป็นกจิกรรมในการแลกเปล่ียน ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ

ประจ าปี ความคิดเห็น รับทราบปัญหาของ ในระบบการท างานของ

ประชาชนในต าบลหนองหลวง เทศบาลต าบลหนองหลวงมากยิง่ขึ้น

6 โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ัง เพือ่ใช้จา่ยในการเลือกต้ัง การเลือกต้ังในเขต ผู้มีสิทธิเ์ลือกต้ัง ประชาชนมีส่วนร่วมและใช้สิทธิข์องตน

นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เทศบาลต าบลหนองหลวง ในการเลือกต้ังเพื่อเลือกตัวแทนเข้ามา

ในกรณีการเลือกต้ังทั่วไปหรือ ด าเนินงานในเทศบาล

มีการยบุสภาหรือเลือกต้ังซ่อม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในต าบลหนองหลวง ในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น

8 กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แกพ่นักงาน
จ้าง และเพิ่มประสิทธภิาพในการท างาน

พนักงานจ้างเทศบาลต าบลหนองหลวง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ได้รับเงินค่าตอบแทน 
จ านวน 12 เดือน

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ้น ส านักปลัด,กอง
คลัง

9 โครงการขอรับการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี เพื่อส่งเสริมให้เกดิความรัก  ความสามัคคี 
 และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์ รวมถึงประชาชนได้
แสดงถึงความจงรักภักดี

ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอ าสวา่งแดนดิน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนการจัดกจิกรรม
คร้ัง/ปี

ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกดิความรัก   
ความสามัคคี  และความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์

   ส านักปลัด     
ทต.หนองหลวง   
      และ        
ทต.สวา่งแดนดิน

20,000

ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

7 20,000

ส านักปลัด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

บุคลากรน าความรู้กลับมาพัฒนาท้องถิ่น ส านักปลัด

30,000

25,000

350,000

25,000

30,000

350,000

30,000

700,000

ร้อยละความพึงพอใจ

700,000 700,000 700,000 700,000

25,000 25,000

20,000 20,000 20,000

5 ประชาชนในต าบลหนองหลวง 30,000 30,000 30,000 30,000

3 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 350,000 350,000 350,000

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

2 โครงการกฎหมายน่ารู้สู่เยาวชน 30,000 30,000 30,000

1 เทศบาลต าบลหนองหลวง 25,000

วัตถุประสงค์

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

ที่ โครงการ
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
10 โครงการศูนยป์ฏิบัติการในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้มีศูนยใ์นการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แกป้ัญหาในการเกดิ
ภัยพิบัติต่าง ๆ ส าหรับช่วยเหลือประชาชน

ประชาชนท่ีได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกดิ     
ภัยพิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนประชาชนที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ เมื่อเกดิ 
ภัยพิบัติ

ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออยา่ง
รวดเร็ว ทั่วถึงและมีประสิทธภิาพ         
 เมื่อเกดิภัยพิบัติ

อบต.สวา่งแดนดิน

รวม 3,088,000 3,088,000 3,088,000 3,088,000 3,088,000  -  -  -

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.1 แผนงานบรหิารงานทั่วไป

ที่ โครงการ งบประมาณ ตัวชี้วัดเป้าหมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา

11  โครงการ

วัตถุประสงค์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏบัติ

งานทั่วไป
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานทั่วไป

จ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 1 คน 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000 จ านวนบุคคล 1 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น กองคลัง

รวม 1  โครงการ  -  - 82,000 82,000 82,000 82,000 82,000  -  -  -

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพือ่มีแผนทีแ่ม่บทสามารถน ามาประกอบ จดัท าแผนที่ภาษีและทรัพย์สินใหค้รอบคลุม แผนที่ภาษีเทศบาลต าบล มีแผนที่แสดงขอบเขตของเทศบาล กองคลัง  ส่วน

เป็นแผนทีภ่าษีทะเบียนทรัพย์สินได้ พื้นที่ทั้งหมดของเทศบาลต าบลหนองหลวง หนองหลวง ต าบลหนองหลวงชัดเจนยิง่ขึ้น จดัเก็บรายได้

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

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

200,000        1 โครงการจดัท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000     200,000      200,000     200,000      

        5.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารงานคลัง)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง  ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
        1.1  แผนงานบรหิารงานทั่วไป (งานบรหิารงานคลัง)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี
ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี เด็กเยาวชนประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ และบุคลากรใน   บุคลากรมีจิตส านึกที่ดี
มีวนิัยที่ดี ต าบลหนองหลวงมีจิตส านึกท่ีดี

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม เด็กเล็กในศูนยอ์บรมเด็กกอ่น จ านวนเด็กในศูนย์ เด็กกอ่นวยัเรียนได้รับ 
ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก เกณฑ์ในวดัสโมสรประชาสามัคคี พัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่ครบถ้วนมีพัฒนาการ
ประชาสามัคคี จ านวน 125 คน ด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม เด็กเล็กในส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กในศูนย์ เด็กกอ่นวยัเรียนได้รับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก บ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 พัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่ครบถ้วน มีพัฒนาการ

จ านวน 50 คน ด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม โรงเรียนประถมศึกษาสังกดั สพฐ. จ านวนนักเรียนใน เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
ส าหรับโรงเรียนประถม จ านวน  4 โรงเรียน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก ในเขตพื้นท่ี จ านวน 726 คน โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนประถมศึกษา สังกดั สพฐ. จ านวนนักเรียนใน เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
ส าหรับโรงเรียนประถม จ านวน  4 โรงเรียน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก ในเขตพื้นท่ี จ านวน 726 คน โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั เด็กเล็กในศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ใน จ านวนเด็กใน เด็กก่อนวยัเรียน ได้รับสารอาหารทีค่รบถ้วน

อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสรประชาสามัคคี ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก วดัสโมสรประชาสามัคคี จ านวน 125 คน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาทีส่มวยั

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั เด็กเล็กในส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กใน เด็กก่อนวยัเรียน ได้รับสารอาหารทีค่รบถ้วน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก บ้านโคกส าราญ  หมู่ที ่5 จ านวน 40 คน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาทีส่มวยั

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกดิ
หลักการจัดการศึกษาของศูนยฯ์ ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์
เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ตระหนักถึงความส าคัญของตน ในต าบลหนองหลวง พัฒนาการที่พร้อมตามวยัที่เหมาะสม
รู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
เพื่อถวายพระพรแด่ เด็กนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องใน ต าบลหนองหลวง
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนพรรษา
เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดี จ านวนผู้เข้าร่วม สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ
กบัสถานศึกษาที่เกีย่วข้อง โครงการ และสร้างความสัมพันธท์ี่ดี
เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อม นักเรียนที่จบและผ่านการเตรียม
มีความภาคภูมิใจในการเรียน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั ความพร้อมระดับชั้นอบุาลง

เทศบาลต าบลหนองหลวง มีความภาคภูมิใจตนเอง

10,000 10,00010,000

กองการศึกษา

11

30,000

10,000

10,000

10,000โครงการจัดงานวชิาการ สถานศึกษาในพื้นที่ต าบลหนองหลวง

นักเรียนรู้จักความกตัญญูต่อมารดา กองการศึกษา

กองการศึกษา

12 โครงการสานฝันวนัปิดเทอม 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียน

30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

10 โครงการวนัแม่แห่งชาติ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ กองการศึกษา

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 30,000 30,000 30,000

10,000

30,000

7 280,000 280,000 280,000

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียน , ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ปกครอง 10,000

280,000 กองการศึกษา280,000

6 700,000 700,000 700,000 700,000 กองการศึกษา700,000

5 3,775,200 3,775,200 3,775,200 3,775,200 กองการศึกษา3,775,200

4 1,391,161 1,391,161 1,391,161 1,391,161 กองการศึกษา1,391,161

3 103,180 103,180 103,180 103,180 กองการศึกษา103,180

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม กองการศึกษา

2 257,950 257,950 257,950 257,950 กองการศึกษา

10,000

257,950

1 โครงการอบรมด้านคุณธรรม-จริยธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000

    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหลักสูตร 
และสามารถน ามาใช้ให้เหมาะสม
กบัท้องถิ่น
เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
รู้จักใช้กระบวนการคิดใน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปลูกฝังให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพ
การใช้ชีวติประจ าวนั
เพื่อให้เด็กได้เกดิการเรียนรู้ เด็กเกดิการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
แลกเปล่ียนระหวา่ง จากประสบการณ์และสถานที่จริง
กลุ่มเพื่อน ครูและผู้ปกครอง

16 โครงการกฬีาสีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี นักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองหลวง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กได้เรียนรู้ในการร่วมกนัท ากจิกรรม กองการศึกษา

17 โครงการทุพโภชนาส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี เด็กนักเรียนในต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก จ านวนเด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนรู้จักรักษา
รักษาความสะอาดเรียบร้อย ต าบลหนองหลวง ความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น

19 โครงการก่อสร้างอาคารศพด. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเรียน 1หลัง 3,032,300 3,032,300 3,032,300 จ านวนเด็กใน นักเรียนมีอาคารเรียน

ส าหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพียงพอ

20 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศพด. เพื่อกอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศพด. ร้ัว รอบบริเวณอาคารเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคาร อาคารเรียนมีร้ัวล้อมรอบ กองการศึกษา
21 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับ เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้ัว นักเรียนมีสนามเด็กเล่น

เด็กปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั ที่สวยงามเพียงพอ

22 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดหาส่ือการเรียน ส่ือการเรียนการสอน 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 เด็กนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา

DLTV ส าหรับศพด. การสอนส าหรับเด็กปฐมวยั DLTV จ านวน 1ชุด จ านวน200คน ส าหรับเด็กปฐมวยั

๒๓ โครงการเงินอดุหนุนสนับสนุนค่า เพื่อสนับสนุนการจัดการ นักเรียนทุกคนใน 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 คุณภาพการ นักเรียนได้รับการ

ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับ ศึกษา ส าหรับศพด.(3-5ป)ี สถานศึกษาในสังกัด ศึกษาในศพด. เสริมสร้างพัฒนาการ

ศพด.(3-5 ป)ี ทต.หนองหลวงได้รับ จ านวนนักเรียน ทางด้านร่างกาย

*ค่าหนังสือเรียน คนละ200/ปี ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์ อารมณ์ สังคม

*ค่าอปุกรณ์การเรียนคนละ200/ปี ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และสติปญัญา

*ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนคนละ300/ปี
*กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ430/ปี

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ เด็กเล็กและผู้ปกครองใน จ านวนเด็กใน เด็กและผู้ปกครองได้รู้
เด็กและผู้ปกครอง ต าบลหนองหลวง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ระบบการเรียนการสอนมากขึ้น

กองการศึกษา

3,032,300

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

5,000

20,000

10,000

3,032,300

งบประมาณ

10,000 กองการศึกษา

24 โครงการนิเทศภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000

กองการศึกษา

10,000

18 โครงการ ๕ ส. ส าหรับสถานศึกษาปฐมวยัใน
สังกดั

เด็กนักเรียนในต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000

2,000

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

2,000 2,000 ร้อยละความพึงพอใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรที่ทันสมัย

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

กองการศึกษา

15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 20,000

14 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด

13 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ ๑ คร้ัง 2,000

    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการกอ่สร้างห้องน้ าในสถานศึกษา เพื่อกอ่สร้างห้องน้ าให้กบั เด็กนักเรียน ห้องน้ าส าหรับเด็กนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนห้องน้ า มีห้องน้ าใช้ที่เพียงพอ

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน .

โครงการวดัประชารัฐสร้างสุข เพื่อพัฒนากจิกรรม 5 ส วดั บา้น โรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 2 วดั วดั บา้น โรงเรียน ได้ท า

กิจกรรมพัฒนาร่วมกัน

โครงการร่วมงานมหกรรมทาง เพื่อส่งเสริมทักษะวชิาการ ครูและนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูนักเรียน และ นักเรียน ครูและนักเรียน

วชิาการ การศึกษาระดับต่างๆ นักเรียน ครูและบุคลากร บคุลากรทางการ มีทักษะทางวชิาการ

ทางการศึกษา ศึกษา เพิ่มมากขึ้น

โครงการรณรงค์สวมหมวก เพื่อรณรงค์และให้ ผู้ปกครองครูนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า ครู ผู้ปกครองมีทักษะ

กนัน๊อกในสถานศึกษา ความรู้กบัผู้ปกครอง อบรม เพิ่มขึ้นและน ามาใช้ได้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ๑.เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากร ครูและบคุลากรทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เพิ่มพูนศักยภาพ ครูและบคุลากรทางด้าน

ด้านการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา การปฏบิติังาน การศึกษามีคุณภาพ

ของทต.หนองหลวงประจ าปีงบ ๒.เพื่อทัศนศึกษาดูงาน
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการสร้างห้องสมุดประชาชน ๑.เพื่อกอ่สร้างห้องสมุดฯ หอ้งสมุดประจ าต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1หลัง มีที่ศึกษาค้นควา้

ส่งเสริมรักการอา่น ๒.เพื่อส่งเสริมรักการอา่น ตลอดชีวติ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ เพื่อให้ความรู้แกผู้่ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า ผู้ปกครองได้รับความรู้

ปกครองในการเล้ียงดูบุตร ของนักเรียน อบรม สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

32 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว)

เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกายย อารมณ์ สังคม
 และสติปัญญา

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อตัรา
คนละ 1,700 บาท/ปี ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองหลวง

312,800 323,000 331,500 340,000 340,000 จ านวนเด็กนักเรียนใน 
ศพด. ทั้งสองแห่ง

ท าให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญามากขึ้น

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

33 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
วสัดุการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั)

เพื่อให้นักเรียนมีวสัดุในการจัดการศึกษา
เพียงพอ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 จ านวนเด็กนักเรียนใน 
ศพด. ทั้งสองแห่ง

ท าให้นักเรียนมีวสัดุในการจัดการศึกษา
เพียงพอ

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

34 โครงการประเมินคุณภาพภายในและกจิกรรม
นิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกดั

เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของคุณภาพ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน

ท าให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี

กองการศึกษา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

25

26

27

28

29

30

31

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
35 โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

หนองหลวง
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวยั 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ให้เด็กมีความพร้อม และ
ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ านวนนักเรียน ท าให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ความสามารถ พร้อมเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

กองการศึกษา

36 โครงการผลิตและจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน     
ในระดับปฐมวยัของสถานศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 ร้อยละ ๘๐ ของอตัราส่วน
ครูต่อนักเรียน

ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน
และจ านวนครูต่อนักเรียนเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธภิาพการเรียนการสอนมากขึ้น

กองการศึกษา

37 โครงการหรือค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดงานพิธี
การทางศาสนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธกีาร
ทางศาสนาทั้งกรณีที่เทศบาลจัดเองและเข้า
ร่วมกบัหน่วยงานอืน่

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
งาน

ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการ/กจิกรรม ของเทศบาลมากขึ้น

กองการศึกษา

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในเด็กปฐมวยัใน
สถานศึกษา และในสังกดัเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

เพื่อสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย และสร้างภูมิคุ้มกนั     
ยาเสพติดในเด็กปฐมวยั

เด็กนักเรียนในเขตต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้เด็กใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความ
สามัคคีปรองดองกนัในหมู่คณะโดยใช้
กฬีาเป็นส่ือกลาง

กองการศึกษา

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดความ
เส่ียงจากอทุกภัย และภัยพิบัติในสถานศึกษา 
ในสังกดัเทศบาลต าบลหนองหลวง

เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาสามารถด าเนิน
ไปได้อยา่งมั่นคง ปลอดภัยสามารถยงั
ประโยชน์สูงสุดในสถานศึกษาได้อยา่ง
ต่อเนื่อง ไม่สูญเปล่า รวมทั้งท าให้ความเส่ียง
จากอทุกภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษา
ลดลงอยา่งมีเอกภาพ

เด็กนักเรียนในเขตต าบลหนองหลวง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก
อทุกภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษาลดลง

กองการศึกษา

40 โครงการสร้างโดมลานกจิกรรมอเนกประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ท ากจิกรรมส าหรับผู้
เรียนรู้มากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน

โดมลานกจิกรรมอเนกประสงค์ จ านวน
 ๑ แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้ใช้
ประโยชน์

ท าให้เด็กมีลานใช้ท ากจิกรรมที่
หลากหลาย และสร้างความปลอดภัยแก่
นักเรียนมากขึ้น

กองการศึกษา

41 โครงการสร้างโดมสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งมี
ความสุข สะอาดและปลอดภัย

โดมสนามเด็กเล่น จ านวน ๑ แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๙๐ เด็กได้ใช้
ประโยชน์

ท าให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งมี
ความสุข สะอาดและปลอดภัย

กองการศึกษา

42 โครงการกอ่สร้างโรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีโรงอาหารที่ดี ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

โรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขนาด 
กวา้ง 8 เมตร ยาว 14 เมตร  พื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกวา่ 112 ตร.ม.

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ท าให้เด็กมีโรงอาหารที่มีมาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รบังบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
43 โครงการกอ่สร้างแท็งกน์้ าใช้อปุโภค เพื่อความสะดวกในการใช้น้ าในกจิวตัร

ประจ าวนัของเด็ก
แท็งกน์้ าใช้อปุโภค จ านวน ๑ แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แท็งกน์้ าใช้จ านวน 1 แท็งก์ ท าให้เด็กเล็กมีน้ าใช้อปุโภคอยา่งเพียงพอ กองการศึกษา

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนยพ์ัมนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลหนองหลวง

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนรายการที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมเอือ้ต่อการเรียนรู้
 (๓ รายการ)

ท าให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

45 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏบัติ
งานทั่วไป

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา

จ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 1 คน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนบุคคล 1 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น กองการศึกษา

46 โครงการการจัดการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกา
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนนักเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็ก
ได้รับปรธโยชน์

เด็กเล็กมีการจัดการศึกษาที่ดีต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองการศึกษา

47 โครงการศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค 1. เพื่อพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดัเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  ให้ศูนยเ์ด็กเล็กได้
คุณภาพตามมาตรฐาน                        
2. เพื่อให้เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน  มีคุณภาพชีวติที่ดีมีความปลอดภัย  
สะอาด  และถูกสุขอนามัย

จ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกดัทุกคน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัของเทศบาลต าบล
หนองหลวง

1. ศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบล
หนองหลวง  มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน                                    
 2. เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทุก
คน มีสุขอนามัยที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดโรคต่าง ๆ

กองการศึกษา

48 โครงการเยีย่มบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธอ์นัดีระหวา่งผู้ปกครอง  
นักเรียน  และครู  พร้อมกบัเป็นการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ครูออกเยีย่มบ้านนักเรียนอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 100 ครูออกตรวจ
เยีย่มบ้าน

ครูเข้าใจสภาพครอบครัวของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

กองการศึกษา

49 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ครู  บิดา มารดา ผู้ปกครอง รพสต. 
และ อสม. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัให้มีพัฒนาการที่สมวยั

จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวงทุกคน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวยั
ในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวง
 มีพัฒนาการสมวยั

เด็กปฐมวยัได้รับการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัจากครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และมี
พัฒนาการสมวยั

กองการศึกษา

50 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นให้แก ่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
 และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา

จ านวนกล้องวงจรปิด จ านวน 12 ตัว 
ติดท่ีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวงจ านวน 3 
แห่ง        ท่ีละ 4 ตัว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กล้องวงจรปิดจ านวน     
12 ตัว

ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นให้แก ่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ผ.02

60



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
51 โครงการกอ่สร้างเสาธงพร้อมฐาน เพื่อออกถึงความรักชาติ จงรักภักดี  และ 

แสดงเอกลักษณ์ของสถานที่ราชการ
เสาธงพร้อมฐานความสูงไม่น้อยกวา่    
15 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนเสาธงพร้อมฐาน    
 1 แห่ง

นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ
ความจงรักภักดี และสถานที่ราชการมี
เอกลักษณ์

กองการศึกษา

52 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่
สะดวก ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา

อาคารเรียนขนาด กวา้ง 4 เมตร       
ยาว 42 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
252 ตร.ม.

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 100 เด็กได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ

นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่สะดวก   
ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

53 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.ทางเข้าและภายใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อกอ่สร้างถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ท าให้  
นักเรียน ผู้ปกครอง มีการคมนาคมที่สะดวก

ถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขนาดกวา้ง    
 5 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 500 
ตร.ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกวา้ง  
        5 เมตร พื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 500 ตร.ม.

นักเรียน ผู้ปกครอง มีการคมนาคมที่
สะดวก

กองการศึกษา

รวม 53  โครงการ  -  - 23,408,791 23,418,991 23,427,491 23,435,991 23,435,991  -  -

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ผ.02

61



62



63



64



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดี เด็กเยาวชนประชาชน เด็ก เยาวชน ประชาชนและ
มีคุณธรรมจริยธรรมและ และบุคลากรใน   บุคลากรมีจิตส านึกที่ดี
มีวนิัยที่ดี ต าบลหนองหลวงมีจิตส านึกท่ีดี

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม เด็กเล็กในศูนยอ์บรมเด็กกอ่น จ านวนเด็กในศูนย์ เด็กกอ่นวยัเรียนได้รับ 
ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก เกณฑ์ในวดัสโมสรประชาสามัคคี พัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่ครบถ้วนมีพัฒนาการ
ประชาสามัคคี จ านวน 125 คน ด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม เด็กเล็กในส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กในศูนย์ เด็กกอ่นวยัเรียนได้รับ
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก บ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 พัฒนาเด็กเล็ก สารอาหารที่ครบถ้วน มีพัฒนาการ

จ านวน 50 คน ด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เพื่อสนับสนุนอาหารเสริมและนม โรงเรียนประถมศึกษาสังกดั สพฐ. จ านวนนักเรียนใน เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
ส าหรับโรงเรียนประถม จ านวน  4 โรงเรียน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก ในเขตพื้นท่ี จ านวน 726 คน โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนั เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั โรงเรียนประถมศึกษา สังกดั สพฐ. จ านวนนักเรียนใน เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน 
ส าหรับโรงเรียนประถม จ านวน  4 โรงเรียน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก ในเขตพื้นท่ี จ านวน 726 คน โรงเรียนทั้ง ๔ แห่ง มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั เด็กเล็กในศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ใน จ านวนเด็กใน เด็กก่อนวยัเรียน ได้รับสารอาหารทีค่รบถ้วน

อบรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสรประชาสามัคคี ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก วดัสโมสรประชาสามัคคี จ านวน 125 คน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาทีส่มวยั

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวนัส าหรับ เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวนั เด็กเล็กในส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กใน เด็กก่อนวยัเรียน ได้รับสารอาหารทีค่รบถ้วน

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกส าราญ  หมู่ที่ 5 ที่มีคุณค่าทางโภชนาการแกเ่ด็ก บ้านโคกส าราญ  หมู่ที ่5 จ านวน 40 คน ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก มีพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญาทีส่มวยั

ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจ ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกดิ
หลักการจัดการศึกษาของศูนยฯ์ ความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์
เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนได้ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ตระหนักถึงความส าคัญของตน ในต าบลหนองหลวง พัฒนาการที่พร้อมตามวยัที่เหมาะสม
รู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
เพื่อถวายพระพรแด่ เด็กนักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถเนื่องใน ต าบลหนองหลวง
วโรกาสวนัเฉลิมพระชนพรรษา
เพื่อสร้างความสัมพันธท์ี่ดี จ านวนผู้เข้าร่วม สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ
กบัสถานศึกษาที่เกีย่วข้อง โครงการ และสร้างความสัมพันธท์ี่ดี
เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษา นักเรียนที่ผ่านการเตรียมความพร้อม นักเรียนที่จบและผ่านการเตรียม
มีความภาคภูมิใจในการเรียน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กสังกดั ความพร้อมระดับชั้นอบุาลง

เทศบาลต าบลหนองหลวง มีความภาคภูมิใจตนเอง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1 โครงการอบรมด้านคุณธรรม-จริยธรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม กองการศึกษา

2 257,950 257,950 257,950 257,950 กองการศึกษา

10,000

257,950

3 103,180 103,180 103,180 103,180 กองการศึกษา103,180

4 1,391,161 1,391,161 1,391,161 1,391,161 กองการศึกษา1,391,161

5 3,775,200 3,775,200 3,775,200 3,775,200 กองการศึกษา3,775,200

280,000 กองการศึกษา280,000

6 700,000 700,000 700,000 700,000 กองการศึกษา700,000

10,000

30,000

7 280,000 280,000 280,000

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง นักเรียน , ครูผู้ดูแลเด็ก , ผู้ปกครอง 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึงพอใจ กองการศึกษา

9 โครงการวนัเด็กแห่งชาติ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

10 โครงการวนัแม่แห่งชาติ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม นักเรียนรู้จักความกตัญญูต่อมารดา กองการศึกษา

กองการศึกษา

12 โครงการสานฝันวนัปิดเทอม 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนนักเรียน กองการศึกษา

11

30,000

10,000

10,000

10,000โครงการจัดงานวชิาการ สถานศึกษาในพื้นที่ต าบลหนองหลวง 10,000 10,00010,000
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพของหลักสูตร 
และสามารถน ามาใช้ให้เหมาะสม
กบัท้องถิ่น
เพื่อฝึกทักษะ ปลูกฝังให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักเรียนได้รับการส่งเสริม 
รู้จักใช้กระบวนการคิดใน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ปลูกฝังให้เติบโตอยา่งมีคุณภาพ
การใช้ชีวติประจ าวนั
เพื่อให้เด็กได้เกดิการเรียนรู้ เด็กเกดิการเรียนรู้อยา่งมีความสุข 
แลกเปล่ียนระหวา่ง จากประสบการณ์และสถานที่จริง
กลุ่มเพื่อน ครูและผู้ปกครอง

16 โครงการกฬีาสีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความสามัคคี นักเรียนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต าบล
หนองหลวง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กได้เรียนรู้ในการร่วมกนัท ากจิกรรม กองการศึกษา

17 โครงการทุพโภชนาส าหรับเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี เด็กนักเรียนในต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดีขึ้น กองการศึกษา

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จัก จ านวนเด็กนักเรียนใน เด็กนักเรียนรู้จักรักษา
รักษาความสะอาดเรียบร้อย ต าบลหนองหลวง ความสะอาดเรียบร้อยมากขึ้น

19 โครงการก่อสร้างอาคารศพด. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน อาคารเรียน 1หลัง 3,032,300 3,032,300 3,032,300 จ านวนเด็กใน นักเรียนมีอาคารเรียน

ส าหรับเด็กปฐมวยั ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพียงพอ

20 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศพด. เพื่อกอ่สร้างร้ัวรอบอาคารศพด. ร้ัว รอบบริเวณอาคารเรียน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนอาคาร อาคารเรียนมีร้ัวล้อมรอบ กองการศึกษา
21 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ส าหรับ เพื่อสร้างสนามเด็กเล่น สนามเด็กเล่น 1 แหง่ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้ัว นักเรียนมีสนามเด็กเล่น

เด็กปฐมวยั ส าหรับเด็กปฐมวยั ที่สวยงามเพียงพอ

22 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน เพื่อจัดหาส่ือการเรียน ส่ือการเรียนการสอน 30,500 30,500 30,500 30,500 30,500 เด็กนักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษา

DLTV ส าหรับศพด. การสอนส าหรับเด็กปฐมวยั DLTV จ านวน 1ชุด จ านวน200คน ส าหรับเด็กปฐมวยั

๒๓ โครงการเงินอดุหนุนสนับสนุนค่า เพื่อสนับสนุนการจัดการ นักเรียนทุกคนใน 169,500 169,500 169,500 169,500 169,500 คุณภาพการ นักเรียนได้รับการ

ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ส าหรับ ศึกษา ส าหรับศพด.(3-5ป)ี สถานศึกษาในสังกัด ศึกษาในศพด. เสริมสร้างพัฒนาการ

ศพด.(3-5 ป)ี ทต.หนองหลวงได้รับ จ านวนนักเรียน ทางด้านร่างกาย

*ค่าหนังสือเรียน คนละ200/ปี ค่าหนังสือเรียน,อุปกรณ์ อารมณ์ สังคม

*ค่าอปุกรณ์การเรียนคนละ200/ปี ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน และสติปญัญา

*ค่าเคร่ืองแบบนักเรียนคนละ300/ปี
*กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน  คนละ430/ปี

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้แก่ เด็กเล็กและผู้ปกครองใน จ านวนเด็กใน เด็กและผู้ปกครองได้รู้
เด็กและผู้ปกครอง ต าบลหนองหลวง ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ระบบการเรียนการสอนมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปีละ ๑ คร้ัง 2,000

    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

2,000

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

กองการศึกษา

15 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 20,000

14 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด

13 โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

5,000 5,000 5,000 5,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

2,000

20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา

2,000 2,000 ร้อยละความพึงพอใจ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีหลักสูตรที่ทันสมัย

18 โครงการ ๕ ส. ส าหรับสถานศึกษาปฐมวยัใน
สังกดั

เด็กนักเรียนในต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษา

24 โครงการนิเทศภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 10,000 10,000 10,000 10,000

กองการศึกษา

10,000

5,000

20,000

10,000

3,032,300

งบประมาณ

กองการศึกษา

3,032,300

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการกอ่สร้างห้องน้ าในสถานศึกษา เพื่อกอ่สร้างห้องน้ าให้กบั เด็กนักเรียน ห้องน้ าส าหรับเด็กนักเรียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนห้องน้ า มีห้องน้ าใช้ที่เพียงพอ

บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน .

โครงการวดัประชารัฐสร้างสุข เพื่อพัฒนากจิกรรม 5 ส วดั บา้น โรงเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 2 วดั วดั บา้น โรงเรียน ได้ท า

กิจกรรมพัฒนาร่วมกัน

โครงการร่วมงานมหกรรมทาง เพื่อส่งเสริมทักษะวชิาการ ครูและนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ครูนักเรียน และ นักเรียน ครูและนักเรียน

วชิาการ การศึกษาระดับต่างๆ นักเรียน ครูและบุคลากร บคุลากรทางการ มีทักษะทางวชิาการ

ทางการศึกษา ศึกษา เพิ่มมากขึ้น

โครงการรณรงค์สวมหมวก เพื่อรณรงค์และให้ ผู้ปกครองครูนักเรียน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้า ครู ผู้ปกครองมีทักษะ

กนัน๊อกในสถานศึกษา ความรู้กบัผู้ปกครอง อบรม เพิ่มขึ้นและน ามาใช้ได้

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ๑.เพื่ออบรมพัฒนาบุคลากร ครูและบคุลากรทาง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 เพิ่มพูนศักยภาพ ครูและบคุลากรทางด้าน

ด้านการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา การปฏบิติังาน การศึกษามีคุณภาพ

ของทต.หนองหลวงประจ าปีงบ ๒.เพื่อทัศนศึกษาดูงาน
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โครงการสร้างห้องสมุดประชาชน ๑.เพื่อกอ่สร้างห้องสมุดฯ หอ้งสมุดประจ าต าบล 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1หลัง มีที่ศึกษาค้นควา้

ส่งเสริมรักการอา่น ๒.เพื่อส่งเสริมรักการอา่น ตลอดชีวติ

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ เพื่อให้ความรู้แกผู้่ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า ผู้ปกครองได้รับความรู้

ปกครองในการเล้ียงดูบุตร ของนักเรียน อบรม สามารถน ามาปรับใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

32 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา      
(ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว)

เพื่อให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกายย อารมณ์ สังคม
 และสติปัญญา

ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อตัรา
คนละ 1,700 บาท/ปี ของศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กต าบลหนองหลวง

312,800 323,000 331,500 340,000 340,000 จ านวนเด็กนักเรียนใน 
ศพด. ทั้งสองแห่ง

ท าให้นักเรียนได้รับการเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญามากขึ้น

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

33 โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า
วสัดุการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั)

เพื่อให้นักเรียนมีวสัดุในการจัดการศึกษา
เพียงพอ

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 36,800 36,800 36,800 36,800 36,800 จ านวนเด็กนักเรียนใน 
ศพด. ทั้งสองแห่ง

ท าให้นักเรียนมีวสัดุในการจัดการศึกษา
เพียงพอ

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

34 โครงการประเมินคุณภาพภายในและกจิกรรม
นิเทศโดยหน่วยงานต้นสังกดั

เพื่อตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ ๘๐ ของคุณภาพ
การจัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน

ท าให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น

กองการศึกษา
,ศูนยพ์ัฒนาเด็ก

เล็กในต าบล
หนองหลวง

29

30

31

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

25

26

27

28

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี

กองการศึกษา

ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
35 โครงการจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบล

หนองหลวง
เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวยั 
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ให้เด็กมีความพร้อม และ
ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จ านวนนักเรียน ท าให้เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ความสามารถ พร้อมเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น

กองการศึกษา

36 โครงการผลิตและจัดจ้างครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนการสอน     
ในระดับปฐมวยัของสถานศึกษา

ครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 3 คน 47,400 47,400 47,400 47,400 47,400 ร้อยละ ๘๐ ของอตัราส่วน
ครูต่อนักเรียน

ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน
และจ านวนครูต่อนักเรียนเพียงพอเพิ่ม
ประสิทธภิาพการเรียนการสอนมากขึ้น

กองการศึกษา

37 โครงการหรือค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการจัดงานพิธี
การทางศาสนา

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธกีาร
ทางศาสนาทั้งกรณีที่เทศบาลจัดเองและเข้า
ร่วมกบัหน่วยงานอืน่

ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าร่วม
งาน

ท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการ/กจิกรรม ของเทศบาลมากขึ้น

กองการศึกษา

38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัยาเสพติดในเด็กปฐมวยัใน
สถานศึกษา และในสังกดัเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

เพื่อสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย และสร้างภูมิคุ้มกนั     
ยาเสพติดในเด็กปฐมวยั

เด็กนักเรียนในเขตต าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้เด็กใช้เวลาวา่งให้เกดิประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความ
สามัคคีปรองดองกนัในหมู่คณะโดยใช้
กฬีาเป็นส่ือกลาง

กองการศึกษา

39 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดความ
เส่ียงจากอทุกภัย และภัยพิบัติในสถานศึกษา 
ในสังกดัเทศบาลต าบลหนองหลวง

เพื่อสนับสนุนให้การพัฒนาสามารถด าเนิน
ไปได้อยา่งมั่นคง ปลอดภัยสามารถยงั
ประโยชน์สูงสุดในสถานศึกษาได้อยา่ง
ต่อเนื่อง ไม่สูญเปล่า รวมทั้งท าให้ความเส่ียง
จากอทุกภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษา
ลดลงอยา่งมีเอกภาพ

เด็กนักเรียนในเขตต าบลหนองหลวง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ท าให้โอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก
อทุกภัยและภัยพิบัติของสถานศึกษาลดลง

กองการศึกษา

40 โครงการสร้างโดมลานกจิกรรมอเนกประสงค์ เพื่อให้มีพื้นที่ในการใช้ท ากจิกรรมส าหรับผู้
เรียนรู้มากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียน

โดมลานกจิกรรมอเนกประสงค์ จ านวน
 ๑ แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็กได้ใช้
ประโยชน์

ท าให้เด็กมีลานใช้ท ากจิกรรมที่
หลากหลาย และสร้างความปลอดภัยแก่
นักเรียนมากขึ้น

กองการศึกษา

41 โครงการสร้างโดมสนามเด็กเล่น เพื่อให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งมี
ความสุข สะอาดและปลอดภัย

โดมสนามเด็กเล่น จ านวน ๑ แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ ๙๐ เด็กได้ใช้
ประโยชน์

ท าให้เด็กได้เล่นเคร่ืองเล่นสนามอยา่งมี
ความสุข สะอาดและปลอดภัย

กองการศึกษา

42 โครงการกอ่สร้างโรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีโรงอาหารที่ดี ได้มาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

โรงอาหารศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขนาด 
กวา้ง 8 เมตร ยาว 14 เมตร  พื้นท่ีรวม
ไม่น้อยกวา่ 112 ตร.ม.

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ ๑๐๐ เด็กนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ท าให้เด็กมีโรงอาหารที่มีมาตรฐานและ
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ผลที่คาดว่าจะได้รบังบประมาณ
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
43 โครงการกอ่สร้างแท็งกน์้ าใช้อปุโภค เพื่อความสะดวกในการใช้น้ าในกจิวตัร

ประจ าวนัของเด็ก
แท็งกน์้ าใช้อปุโภค จ านวน ๑ แห่ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 แท็งกน์้ าใช้จ านวน 1 แท็งก์ ท าให้เด็กเล็กมีน้ าใช้อปุโภคอยา่งเพียงพอ กองการศึกษา

44 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ศูนยพ์ัมนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลหนองหลวง

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนรายการที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
ปรังปรุงภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมเอือ้ต่อการเรียนรู้
 (๓ รายการ)

ท าให้ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่
เหมาะสม เอือ้ต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
มากขึ้น

กองการศึกษา

45 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏบัติ
งานทั่วไป

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานทั่วไปเกีย่วกบัการศึกษา

จ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 1 คน 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนบุคคล 1 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ้น กองการศึกษา

46 โครงการการจัดการศึกษาของศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการจัดการศึกา
ของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนนักเรียนของศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 เด็ก
ได้รับปรธโยชน์

เด็กเล็กมีการจัดการศึกษาที่ดีต้ังแต่
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กองการศึกษา

47 โครงการศูนยเ์ด็กเล็กคุณภาพและปลอดโรค 1. เพื่อพัฒนาศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดัเทศบาล
ต าบลหนองหลวง  ให้ศูนยเ์ด็กเล็กได้
คุณภาพตามมาตรฐาน                        
2. เพื่อให้เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ทุกคน  มีคุณภาพชีวติที่ดีมีความปลอดภัย  
สะอาด  และถูกสุขอนามัย

จ านวนเด็กนักเรียนในสถานศึกษาใน
สังกดัทุกคน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัของเทศบาลต าบล
หนองหลวง

1. ศูนยเ์ด็กเล็กในสังกดัเทศบาลต าบล
หนองหลวง  มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน                                    
 2. เด็กปฐมวยัในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กทุก
คน มีสุขอนามัยที่ดี  มีสุขภาพแข็งแรง
และปลอดโรคต่าง ๆ

กองการศึกษา

48 โครงการเยีย่มบ้านสานสัมพันธ์ เพื่อสร้างสัมพันธอ์นัดีระหวา่งผู้ปกครอง  
นักเรียน  และครู  พร้อมกบัเป็นการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ครูออกเยีย่มบ้านนักเรียนอยา่งน้อยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละ 100 ครูออกตรวจ
เยีย่มบ้าน

ครูเข้าใจสภาพครอบครัวของนักเรียนใน
สถานศึกษาสังกดัเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

กองการศึกษา

49 โครงการโรงเรียนพ่อแม่ เพื่อให้ครู  บิดา มารดา ผู้ปกครอง รพสต. 
และ อสม. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวยัให้มีพัฒนาการที่สมวยั

จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวงทุกคน

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 100 เด็กปฐมวยั
ในสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวง
 มีพัฒนาการสมวยั

เด็กปฐมวยัได้รับการป้องกนัและเฝ้า
ระวงัจากครู พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และมี
พัฒนาการสมวยั

กองการศึกษา

50 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นให้แก ่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
 และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา

จ านวนกล้องวงจรปิด จ านวน 12 ตัว 
ติดท่ีศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในสังกดั
เทศบาลต าบลหนองหลวงจ านวน 3 
แห่ง        ท่ีละ 4 ตัว

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กล้องวงจรปิดจ านวน     
12 ตัว

ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพยสิ์นให้แก ่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และทรัพยสิ์นของสถานศึกษา

กองการศึกษา

        1.3  แผนงานการศึกษา 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ผ.02

60



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
51 โครงการกอ่สร้างเสาธงพร้อมฐาน เพื่อออกถึงความรักชาติ จงรักภักดี  และ 

แสดงเอกลักษณ์ของสถานที่ราชการ
เสาธงพร้อมฐานความสูงไม่น้อยกวา่    
15 เมตร

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนเสาธงพร้อมฐาน    
 1 แห่ง

นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติ
ความจงรักภักดี และสถานที่ราชการมี
เอกลักษณ์

กองการศึกษา

52 โครงการกอ่สร้างอาคารเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่
สะดวก ได้มาตรฐาน ส่งผลให้เป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  สังคม และสติปัญญา

อาคารเรียนขนาด กวา้ง 4 เมตร       
ยาว 42 เมตร  พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 
252 ตร.ม.

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ร้อยละ 100 เด็กได้รับ
การเสริมสร้างศักยภาพ

นักเรียนมีสถานที่ในการเรียนที่สะดวก   
ได้มาตรฐาน และเสริมสร้างศักยภาพ
ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม และ
สติปัญญา

กองการศึกษา

53 โครงการกอ่สร้างถนนคสล.ทางเข้าและภายใน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อกอ่สร้างถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
และภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก  ท าให้  
นักเรียน ผู้ปกครอง มีการคมนาคมที่สะดวก

ถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กและ
ภายในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กขนาดกวา้ง    
 5 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 500 
ตร.ม.

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนทางเข้าศูนยพ์ัฒนา
เด็กเล็กและภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขนาดกวา้ง  
        5 เมตร พื้นที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 500 ตร.ม.

นักเรียน ผู้ปกครอง มีการคมนาคมที่
สะดวก

กองการศึกษา

รวม 53  โครงการ  -  - 23,408,791 23,418,991 23,427,491 23,435,991 23,435,991  -  -

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
        1.3  แผนงานการศึกษา 

ผ.02

61



62



63



64



หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อและ ประชาชนรู้จักวธิปี้องกนัโรคต่างๆ

โรคระบาดต่างๆในต าบลหนองหลวง ได้มากขึ้น

เพื่อป้องกนัการแพร่กระจายโรคติดต่อ ฉีดยาป้องกนัพิษสุนัขบ้า สัตวค์วบคุมได้รับการ ส านักปลัด

ที่เกดิจากสัตว์ จ านวน 1,000 ตัว/ปี ฉีดวคัซีนพิษสุนัขบ้า งานสุขาภิบาลฯ

3 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
เบื้องต้นทางการแพทยแ์ละสามารถปฐม
พยาบาลเบื้องต้นได้

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กอ่นส่งโรงพยาบาล

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกบัโรคมะเร็งเต้านม

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบั
โรคมะเร็งเต้านม

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

5 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กมุารี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกบัโรคขาดสารไอโอดีนและ
ป้องกนัโรคไตได้

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัโรค
ขาดสารไอโอดีนและป้องกนัโรคไตได้

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

6 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกมุารี

เพื่อให้เด็กในหมู่บ้านมีอาหารทานครบ ๕ 
หมู่ และป้องกนัโรคขาดสารอาหารได้

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

เด็กในหมู่บ้านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
และลดความเส่ียงเป็นโรคขาดสารอาหาร
ได้

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

7 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี

เพื่อให้แม่และเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและ
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

แม่และเด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดีและมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากขึ้น

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

8 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธขิองสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกบัโรคหนอนพยาธแิละ
ป้องกนัโรคเบื้องต้นได้

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัโรค
หนอนพยาธแิละลดความเส่ียงเป็นโรคได้

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

อตัราผู้ป่วย/ปี ส านักปลัด

ประชาชนไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

1

2 โครงการป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 60,000       60,000        60,000       60,000        

100,000

60,000          

100,000ป้องกนัและควบคุมโรคทุกประเภท ทุกหมู่บ้านในต าบลหนองหลวง 100,000 100,000 100,000

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

        1.4  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
9 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี
เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้
เบื้องต้นเกีย่วกบัโรคมาลาเรียและป้องกนั
โรคเบื้องต้นได้

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนมีความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัโรค
มาลาเรียและลดความเส่ียงเป็นโรคได้

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

10 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี

เพื่อให้โรงเรียนในหมู่บ้านมีระบบ
สุขาภิบาลที่ดีและลดความเส่ียงในการเกดิ
โรคต่างๆได้

โรงเรียนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนโรงเรียนในต าบล
หนองหลวง

โรงเรียนในหมู่บ้านมีระบบสุขาภิบาลที่ดี
และลดความเส่ียงในการเกดิโรคต่างๆได้
มากขึ้น

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

11 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อคัรราช
กมุารี

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับการตรวจ
สุขภาพและประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ปนะชาชนในหมู่บ้านได้รับการตรวจ
สุขภาพและประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมากขึ้น

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

12 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้และ
ลดการติดโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้และลดการ
ติดโรคเอดส์จากแม่สู่ลูก

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

13 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายาเสพติด    
 To be number one

เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน มี
ความรู้ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดและหมู่บ้านปลอดจากยาเสพติด

ประชาชนในต าบลหนองหลวง หมู่ท่ี 1-12 84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 จ านวนประชาชนหมู่ที่ 
1-12

เยาวชน ประชาชน มีความรู้ในการ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดและ
หมู่บ้านปลอดจากยาเสพติด

ส านักปลัด, 
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 

1-12

รวม 13  โครงการ  -  - 1,084,000 1,084,000 1,084,000 1,084,000 1,084,000  -  -  -

        1.4  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการอบรมส่งเสริมกจิการสภาเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนและได้ อบรมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รู้จักบทบาทและ กองสวสัดิการ
ต าบลหนองหลวงและเยาวชน ทราบถึงสิทธ ิบทบาทหน้าที่ของตน ต าบลหนองหลวง จ านวน 1 คร้ัง/ปี หน้าที่ของตนมากขึ้น สังคม

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

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ปุ๋ยหมักชีวภาพ) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้ ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้ กองสวสัดิการ

อืน่ๆหมู่ 3 (อนัดับ 4) ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน สังคม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ, เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนและกลุ่มอาชีพใน กองสวสัดิการ

กลุ่มทอเส่ือกก,กลุ่มเยบ็ผ้า , กลุ่มจักสาน สามารถเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหลวง เขตพื้นที่ต าบลหนองหลวงมีรายได้ สังคม

หมู่ 6 (อนัดับ 7) และยัง่ยนืให้กบักลุ่มต่อไป และมีกลุ่มที่เข้มแข็งยัง่ยนื

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ปุย๋หมักชีวภาพ) เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้ ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้ กองสวสัดิการ

อื่นๆหมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา  (อันดับ 2) ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน ในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ช่วยลดต้นทุน สังคม

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ,กลุ่มทอเส่ือกก เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนและกลุ่มอาชีพใน กองสวสัดิการ

กลุ่มจกัสาน (จกัรอตุสาหกรรม) หมู ่11  สามารถเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหลวง เขตพื้นที่ต าบลหนองหลวงมีรายได้ สังคม

บ้านหนองเม็ก (อนัดับ 4) และยัง่ยนืให้กบักลุ่มต่อไป และมีกลุ่มที่เข้มแข็งยัง่ยนื

5 โครงการส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพ หมู่ที่ ๓ (อนัดับ
 ๔)

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพด้านต่างๆ

ประชาชน หมู่ที่ ๓ - 100,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น

กองสวสัดิการ
สังคม

รวม 50,000 350,000 330,000 330,000 330,000  -  -  -5  โครงการ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

1

2

3

4  - 50,000 50,000 50,000

100,000

50,000

50,000

50,000

 - 50,000 50,000 50,000

50,000       50,000 50,000 50,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

 - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

1

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
      2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว

  2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
จ านวนผู้เข้าอบรม

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

        1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณ
ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
1 โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลในการปฏบัติ

งานด้านสาธารณูปโภค
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารจัดการ
น ้าประปาเพื่อการอปุโภค บริโภค

จ้างเหมาบริการบุคคล จ้านวน ๔ คน 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000 จ้านวนบุคคล 4 คน การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพมากขึ น กองช่าง

รวม 1  โครงการ  -  - 336,000 336,000 336,000 336,000 336,000  -  -  -

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
1 โครงการจัดหาสถานที่ทิ งขยะ เพื่อเป็นสถานที่จัดเกบ็ขยะ จัดหาสถานที่เกบ็ขยะ จ้านวน 1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวนปริมาณขยะ มีสถานที่ทิ งขยะเป็นระเบียบและเป็นสัดส่วน ส้านักปลัด

เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้ อสม./ผู้น้าชุมชน/ประชาชน จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีความรู้ในการจัดการขยะ
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอยา่งมี จ้านวน  12 หมู่บ้าน ไม่น้อยกวา่ ร้อยละ ๘๐ ในชุมชนอยา่งมีประสิทธแิละยัง่ยนื
ประสิทธภิาพและยัง่ยนื
เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้มี ด้าเนินการปลูกต้นไม้

ความอดุมสมบูรณ์มากยิง่ขึ น ปรับสถานท่ีท้าสวน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส้านักงาน

ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองหลวง เทศบาลต้าบลหนองหลวงให้มี 

ความสวยงามและน่าอยูม่ากขึ น

ท้าให้ปริมาณขยะลดลงและ

ประชาชนมีรายได้เพิ่ม

เพื่อใช้เป็นสถานที่ที่จ้าเป็นใน มีที่สาธารณะใช้ประโยชน์มากขึ น

การด้าเนินกจิกรรมของเทศบาล

หรือของชุมชนในต้าบลหนองหลวง

2

3

4

5

6

ส้านักปลัด งาน
สุขาภิบาลอนามัย
และส่ิงแวดล้อม

ส้านักปลัด

ส้านักปลัด

จ้านวนปริมาณขยะ ส้านักปลัด งานสุขาภิบาล
อนามัยและส่ิงแวดล้อม

จ้านวนที่ดินสาธารณะ ส้านักปลัด

70,000

500,000 ร้อยละความพึงพอใจ เทศบาลมีความสวยงามและน่าอยูม่ากขึ น

50,000

900,000

50,000

โครงการจัดซื อที่ดินสาธารณะ ท่ีสาธารณะในเขตต้าบลหนองหลวง 900,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบังบประมาณ ตัวชี้วัด

50,000

900,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

      4. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน

500,000 จ้านวนผู้ได้รับประโยชน์ มีที่สาธารณประโยชน์ใช้มากขึ น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

900,000 900,000

ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองหลวง 500,000 500,000 500,000 500,000

โครงการธนาคารขยะ เพื่อความสะอาดของหมู่บ้าน ต้าบลหนองหลวง 50,000 50,000

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในชุมชน 70,000 70,000 70,000 70,000

โครงการปรับปรุงที่สาธารณประโยชน์ 500,000 500,000 500,000 500,000

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

        1.6  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อบ้าบัดและก้าจัดส่ิงปฏิกลูให้ ก้าจัดส่ิงปฏิกลูอยา่งถูกหลัก ส้านักปลัด

ถูกหลักสุขาภิบาลและเพื่อป้องกนั ลดการปนเปื้อนจากส่ิงปฏิกลู งานสุขาภิบาล

การแพร่กระจายของเชื อโรคที่ ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดีขึ น อนามัยและ

ปนเปื้อนมากบัส่ิงปฏิกลู ส่ิงแวดล้อม

เพื่อให้มีสถานที่ใช้ในการก้าจัดขยะ บ่อขยะกวา้ง 30 เมตร  ต้าบลหนองหลวงมีความสะอาด

และมีความสะอาดปราศจากโรคติดต่อ ยาว 1๐๐ เมตร   ลึก 3 เมตร ปราศจากโรคติดต่อ

รวม 8  โครงการ  -  - 3,820,000 3,820,000 3,820,000 3,820,000 3,820,000  -  -  -

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
1 โครงการวางแผนจัดท้าผังเมืองชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมการวางผังเมืองชุมชน พื นที่เต้าบลหนองหลวง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 พื นที่ต้าบลหนองหลวง พื นที่ในชุมชนมีระเบียบมากขึ น กองช่าง

2 กจิกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบปฏิบัติงาน เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้แกพ่นักงานจ้าง 
และเพิ่มประสิทธภิาพในการท้างาน

จ้านวนพนักงานจ้าง 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ได้รับเงินค่าตอบแทน 
จ้านวน 12 เดือน

การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพเพิ่มขึ น กองการศึกษา

3 โครงการจัดซื อเตาเผาขยะแบบตั งพื น บ้าบัดและก้าจัด พร้อมป้องกนั           
การแพร่กระจายของเชื อโรคที่ปนเปื้อนมา
พร้อมส่ิงปฏิกลู

เตาเผาขยะแบบตั งพื นขนาด 300 กโิลกรัม/
ชั่วโมง จ้านวน 1 ชุด

 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 เตาเผาขยะครบชุด 1 ชุด สามารถก้าจัดส่ิงปฏิกลูและการ
แพร่กระจายของเชื อโรคลดลง พร้อมทั ง
ปะชาชนมีสุขอนามัยที่ดี

กองช่าง

รวม 3  โครงการ  -  - 330,000 5,330,000 5,330,000 5,330,000 5,330,000  -  -  -

ที่

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์

7

กองช่าง8

ก ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจงัหวัดที่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ข ยทุธศาตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

     5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

300,000 300,000 300,000

1,000,000

 5.6 แผนงานเคหะชุมชน

จ้านวนบ่อขยะ 1 บ่อ

โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

โครงการขุดบ่อขยะ 300,000 300,000

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

      4. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
 4.6 แผนงานเคหะชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

มีบ่อบ้าบัดน ้าเสีย 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

โครงการกอ่สร้างบ่อบ้าบัดส่ิงปฏิกลู บ่อบ้าบัดส่ิงปฏิกลู 1 บ่อ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพือ่ใหเ้ด็กเยาวชนและประชาชนทัว่ไป เด็ก เยาวชน และประชาชน ประชาชนในต าบลได้รับการส่งเสริม

เข้าใจถึงภยัยาเสพติด ในต าบลหนองหลวง และจัดกจิกรรมงานดังกล่าว

เพื่อเฝ้าระวงั ดูแล สร้างภูมิคุ้มกนัให้ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 

เยาวชนและกลุ่มที่มีพฤติกรรมเส่ียง ท่ีมีกลุ่มเส่ียงเกีย่วกบัยาเสพติด จ านวนเยาวชนที่ สามารถควบคุมและ

ในสถานศึกษาและชุมชนไม่ให้ เข้าร่วมกจิกรรม ลดปัญหายาเสพติดให้ลดลง

เข้าไปยุง่เกีย่วกบัยาเสพติด

ผู้น าท้องถิ่นผู้น าชุมชนและ

ผู้ประสานพลังแผ่นดินได้มีส่วนร่วม

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

เพื่อให้บริการด้านการแพทยฉ์ุกเฉินใน ผู้ป่วยฉุกเฉินในเขตพื้นท่ี สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

เขตพื้นที่ต าบลหนองหลวงและ ต าบลหนองหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับการช่วยเหลืออยา่งถูกต้อง

พื้นที่ใกล้เคียง ปลอดภัยและทันท่วงที

เพือ่ใหเ้ยาวชนและกลุ่มทีม่ีพฤติกรรม เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ สามารถควบคุมและลดปัญหาเสพติดมาก 

เส่ียงในสถานศึกษาและชุมชนมีความรู้ ท่ีมีกลุ่มเส่ียงเกีย่วกบัยาเสพติด ด ารงสภาพความเข้มแข็งของคนในชุมชน
ความเข้าใจเกี่ยวกับผลร้ายของยาเสพติด เข้ารับการฝึกอบรม

รวม 540,000 540,000 540,000 540,000 540,000

จ านวนอบุัติเหตุ/ปี ส านักปลัด4 350,000โครงการด้านการบริการการแพทยฉ์ุกเฉิน 350,000 350,000 350,000 350,000

1

2

3

5

5  โครงการ

ส านักปลัด

ส านักปลัด

80,000

40,000

40,000

30,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

ส านักปลัด

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

40,000

โครงการฝึกอบรมความรู้เกีย่วกบัยาเสพติด 30,000 30,000 30,000 30,000

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพเครือข่ายผู้
ประสานพลังแผ่นดินเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
หมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

ประชาชนในต าบลหนองหลวง 40,000 40,000 40,000

โครงการรณรงค์ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติด

80,000 80,000 80,000 80,000

โครงการค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 40,000 40,000 40,000 40,000

    1.  ยทุธศาสตรเ์ทศบาลต าบลหนองหลวง ด้านทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน

        1.7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตรจ์งัหวัดที่ ๓  การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี

ข.  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวัดสกลนคร : ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือสรา้งศักยภาพในการแข่งขัน
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ประชาชนและกลุ่มอาชีพใน กองสวสัดิการ

เทศบาลต าบลหนองหลวง สามารถเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหลวง เขตพื้นที่ต าบลหนองหลวงมีรายได้ สังคม

และยัง่ยนืให้กบักลุ่มต่อไป และมีกลุ่มที่เข้มแข็งยัง่ยนื

โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการท างาน ฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล กองสวสัดิการ

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายทุี่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย ุ(อผส.) ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง เอาใจใส่จากชุมชนอยา่งทั่วถึง สังคม

โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายแุละ เพื่อให้ผู้สูงอายผูุ้พิการมีอาชีพสามารถ ฝึกอบรมอาชีพให้กบัผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้สูงอายแุละผู้พิการมีอาชีพ กองสวสัดิการ

ผู้พิการในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง สร้างรายได้ด้วยตัวเองไม่เป็นภาระ ในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลหนองหลวง และมีรายได้เพิ่มขึ้น สังคม

ของครอบครัว

โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจ ฝึกอบรมกลุ่มครอบครัว ประชาชนมีความรู้ที่สามารถน าไป กองสวสัดิการ

ของครอบครัว เกีย่วกบัการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง ในเขตเทศบาลต าบลหนองหลวง ประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั สังคม

ความเข้มแข็งของครอบครัว 12 หมู่บ้าน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพูน ประธานกลุ่มสตรี และสมาชิกกลุ่มสตรี กลุ่มสตรีมีความรู้และประสบการณ์ กองสวสัดิการ

ความรู้วสัิยทัศน์และประสบการณ์ ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง ในการท างานในชุมชนเพิ่มมากขึ้น สังคม

เพื่อเป็นแรงดึงดูดประชาชนใน ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การรักษาความสะอาด และร่วมกนั การด าเนินกจิกรรมร่วมกนั

ท ากจิกรรมให้เกดิความสามัคคี

เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรม จดักิจกรรมรดน ้าขอพรผู้สูงอายุในเขต กองสวสัดิการ

การรดน ้าขอพรผู้สูงอายใุห้คงอยูสื่บไป เทศบาลต้าบลหนองหลวง ทั งหมด 12 หมู่บา้น สังคม

โครงการส่งเสริมการจัดกจิกรรมค่ายพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน เด็กและเยาวชนได้รู้จักบทบาท กองสวสัดิการ

และเยาวชนในต้าบลหนองหลวง อยา่งรอบด้าน และหน้าที่ของตนเองในสังคม สังคม

๙ โครงการเยบ็กระเป๋าจากผ้าคราม เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน ประชาชนในเขตต้าบลหนองหลวง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ น กศน.ต.หนองหลวง

รวม 300,000 300,000 360,000 360,000 360,000

2

3

5

6

50,000 50,000 50,000

โครงการ วัตถุประสงค์

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้สูงอายมุีขวญัและก้าลังใจเพิ่มมากขึ น

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

7

8

9  โครงการ

เด็กและเยาวชนในต้าบลหนองหลวง 50,000

50,000

50,000

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ 50,000 50,000 50,000 50,000

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวนผู้เข้ารับการอบรม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด

30,000

30,000

60,000

70,000

30,000

30,000

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
      2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว

  2.7  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

1

โครงการประกวดตลาดสดดีเด่น ตลาดสดต าบลหนองหลวง 60,000 60,000 60,000

 -  - 30,000

4

60,000

 -  - 30,000 30,000

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000

30,000 30,000 30,000 30,000

70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ
(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนในต าบลมีอาชีพเสริม

ครบวงจรตามเศรษฐกจิพอเพียง และมีรายได้เพิ่มขึ้น

โครงการเพิ่มประสิทธภิาพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้มากขึ้น ประชาชนมีความรู้

การบริหารจัดการการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ ในการผลิตปุ๋ยอนิทรีย์ ในการผลิตปุ๋ยอนิทรียม์ากขึ้น

รวม  - 60,000 60,000 60,000 60,0002  โครงการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

30,000

30,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้นในต าบลหนองหลวง ส านักปลัด,กอง
สวสัดิการสังคม

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักปลัด,กอง
สวสัดิการสังคม

2 ประชาชนในต าบลหนองหลวง  - 30,000 30,000 30,000

1 กลุ่มอาชีพในต าบลหนองหลวง  - 30,000 30,000 30,000

      3. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.7 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการจัดงานแข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกาย ประชาชนในเขตต าบลหนองหลวง ประชาชนใช้เวลาวา่งให้
ต าบลหนองหลวง มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลยาเสพติด เกดิประโยชน์และมีสุขภาพที่ดี
โครงการจัดงานแข่งขันกฬีา อปท. สัมพันธ์ เพื่อสร้างมิตรภาพและความสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างมิตรภาพและความสามัคคี

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอ าเภอสวา่งแดนดิน ใน อปท.มากขึ้น
รวม 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและ ประชาชนในต าบลหนองหลวง ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมู่ที่ 1-12 ประเพณีท้องถิ่น

โครงการสืบทอดวฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมประเพณี ประชาชนในต าบลหนองหลวง ประชาชนทั่วไปรู้ถึงขนบธรรมเนียม
(ฮีตสิบสอง) ชาวอสีานในรอบระยะเวลา 1 ปี และประชาชนทั่วไป ประเพณีชาวอสีานในรอบ 1 ปี
โครงการประกวดโคมบัวบูชาประเภท เพื่อสนับสนุนกจิกรรมวนัวสิาขบูชา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ในพื้นที่ได้บูรณาการร่วมกนั
ตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และกจิกรรมประกวด ประจ าปี 2561 ในเขตอ าเภอสวา่งแดนดิน ในการจัดกจิกรรม
โต๊ะหมู่บูชาพระ เนื่องในงานเทศกาล
สัปดาห์วนัวสิาขบูชาประจ าปี 
โครงการประเพณีกอ่เจดียท์ราย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนกจิกรรมสืบสานประเพณี การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ต าบลหนองหลวงประจ าปี และเป็นการสืบสานงานประเพณี กอ่เจดียท์รายประจ าต าบลหนองหลวง เป็นการสืบสานงานประเพณี

๑ คร้ัง/ปี
โครงการจัดงานประเพณีวนั เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่นส่งเสริม ประชาชน 12 หมู่บ้านในเขต ประชาชนในต าบลร่วมอนุรักษ์
ลอยกระทงต าบลหนองหลวงประจ าปี การมีส่วนร่วมและเป็นการสืบทอด ต าบลหนองหลวงและประชาชนท่ัวไป วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

งานประเพณี ร่วมกนัมากขึ้น
โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่ออนุรักษ์วฒันธรรมท้องถิ่นส่งเสริม ประชาชน 12 หมู่บ้านในเขต ประชาชนในต าบลร่วมอนุรักษ์
ต าบลหนองหลวงประจ าปี การมีส่วนร่วมและเป็นการสืบทอด ต าบลหนองหลวงและประชาชนท่ัวไป วฒันธรรมประเพณีท้องถิ่น

งานประเพณี ร่วมกนัมากขึ้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
       1.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

30,000

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1

2

120,000 120,000 120,000 120,000

100,000

โครงการ วัตถุประสงค์

2  โครงการ

กองการศึกษา

อปท.ที่เข้าร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

100,000 100,000 100,000 100,000

100,000

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ที่

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวพื้นบ้าน 320,000 320,000 320,000 320,000 320,000

ตัวชี้วัด

1

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ร้อยละความพึงพอใจ

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว

      2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

120,000

100,000100,000100,000

กองการศึกษา

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

30,000 30,000 30,000 30,000

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม300,000 300,000 300,000 300,000

100,000

3

กองการศึกษา

กองการศึกษา

100,000

300,000

2

4

5

6

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมกจิกรรม กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการรดน้ าขอพรผู้สูงอาย ุ เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมการรดน้ า ผู้สูงอายใุนเขตเทศบาลต าบล จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีขวญัและ

(ประเพณีวนัสงกรานต์) ขอพรผู้สูงอายใุห้คงอยูสื่บไป หนองหลวงท้ังหมด 12หมู่บ้าน ที่เข้าร่วมกจิกรรม ก าลังใจเพิ่มมากขึ้น

รวม 910,000 910,000 910,000 910,000 910,0007  โครงการ

50,000 50,000 50,000 50,000

      2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
  2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

7

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

50,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

กองการศึกษา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เพือ่ปรับปรุงแหล่งท่องเทีย่วต าบล ภูมิทัศน์บริเวณหนองหลวง

ต าบลหนองหลวง (พัทยา 3) หนองหลวงส าหรับเป็นทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ได้รับการปรับปรุงให้ดียิง่ขึ้น

เพื่อให้ประชาชนมีที่พักผ่อนหยอ่นใจ มีสถานที่แหล่งท่องเที่ยวและ

และมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ พักผ่อนเพิ่มขึ้น

โครงการกอ่สร้างอาคารจ าหน่ายสินค้าใน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใน ประชาชนมีสถานที่จ าหน่ายสินค้าและ

ตลาดสดเทศบาลต าบลหนองหลวง การจ าหน่ายสินค้าและมีรายได้เพิ่มขึ้น มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น

รวม 3  โครงการ  -  - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000  -  -  -

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า จ านวนครัวเรือน

ใช้ในการท าการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า จ านวนครัวเรือน

ใช้ในการท าการเกษตร ที่ได้รับประโยชน์

โครงการขุดลอกห้วยกา้นเหลือง หมู่ที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า หมู่ที่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย จ านวนครัวเรือน

บ้านหนองหลวงน้อย (สายท่ากกยาง) ใช้ในการท าการเกษตร (สายท่ากกยาง) ที่ได้รับประโยชน์

รวม 3  โครงการ -  - 620,000 620,000 620,000 620,000 620,000  -  -  -

60,000

500,000

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

60,000

60,000

3 500,000 500,000 500,000 500,000

2 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง 60,000 60,000 60,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1 โครงการขุดลอกเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง 60,000 60,000 60,000 60,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
      3. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

1,000,000

1,000,000

600,000

จ านวนแหล่งท่องเที่ยว กองช่าง

จ านวนแหล่งท่องเที่ยว กองช่าง

จ านวนร้านค้า กองช่าง

1,000,000

3 ตลาดสดต าบลหนองหลวง 600,000 600,000 600,000 600,000

2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต าบลหนองหลวง แหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลหนองหลวง 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1 แหล่งท่องเท่ียวในเขตต าบลหนองหลวง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

      2. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
  2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเทีย่ว
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่ การคมนาคมมีความสะดวกและ

สะดวกและมีเส้นทางการล าเลียง รวดเร็วมากขึ้น

ผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก

โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม การคมนาคมมีความสะดวกและ

ภายในต าบลหนองหลวง ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา รวดเร็วมากขึ้น

ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า มีความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพยสิ์น สาธารณะ และทรัพยสิ์นมากขึ้น

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว คลองระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน้ าท่วมขัง ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง คลองระบายน้ า ป้องกนัน้ าท่วมขัง

เพื่อสร้างความเป็นระเบียบและ

ป้องกนัการสูญหายของทรัพยสิ์น

ของทางราชการ

โครงการต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีสถานที่เหมาะ ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กในต าบลหนองหลวง 

ในต าบลหนองหลวง แกก่ารเรียนการสอน จ านวน ๒ แห่ง

8 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ระบบประปาในหมู่บ้านสะอาด ประปาหมู่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลหนองหลวง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผู้ใช้น้ าประปา มีระบบน้ าประปาที่สะอาดมากขึ้น กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข่าวสารที่ชัดเจนมากขึ้น

ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนได้รับความสะดวก

ของผู้ใช้บริการ ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนกวา้ง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร การคมนาคมมีความสะดวก

ภายในส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง คมนาคมที่สะดวกในการติดต่อราชการ ยาว 1,000 เมตร และรวดเร็วมากขึ้น

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

100,000

200,000

3,500,000

จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนได้รับข่าวสารที่ชัดเจนมากขึ้น

500,000

1,000,000

200,000

100,000

500,000

500,000

กองช่าง

กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจ ป้องกนัการรุกล้ า กองช่าง

จ านวนศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กมีที่เหมาะสมในการเรียนการสอน กองช่าง

กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้อยา่ง
ทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

200,000 200,000

9

11 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

10 โครงการปรับปรุงตลาดคลองถม  ม.9 เพื่อความเป็นระเบียบสัดส่วนมากขึ้น ประชาชนท่ีมาใช้บริการตลาดคลองถม 200,000 200,000

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 12 แห่ง 100,000 100,000 100,000

500,000500,000

100,000

7 500,000 500,000 500,000 500,000

6 โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบอาคารส านักงานหลังเกา่ ระยะร้ัวยาว ๑๖๐ เมตร 500,000 500,000

5 โครงการขุดลอกคลองระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000

1,000,000 1,000,000

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง 200,000 200,000 200,000 200,000

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้
อยา่งทั่วถึง

พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง 1,000,000 1,000,000

2 พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง 500,000 500,000 500,000 500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1 โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางถนน500,000

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อให้เป็นสัดส่วนและดูเป็น

ระเบียบเรียบร้อย

13 โครงการปรับปรุงคันดินหนองหลวงป้องกนั
ตล่ิงพัง

เพื่อป้องกนัการกดัเซาะตล่ิง กอ่สร้างผนังกนัทรุด ยาว ๑๕๐ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

เพื่อให้มีส่ิงยดึเหนี่ยวจิตใจของพนักงาน ท าให้สถานที่ราชการมี

และเป็นสัญลักษณ์หรับสถานที่ราชการ ความเป็นเอกลักษณ์น่าเล่ือมใส

เพื่อให้น้ าฝนไหลเวยีนสะดวกขึ้นและ ท่อระบายน้ าขนาด ø 0.60  เมตร ยาว น้ าสามารถไหลเวยีนได้สะดวกและ

ไม่ท าให้เกดิน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  150 เมตร ตามแบบเทศบาลก าหนด ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วมขังในหมู่บ้าน

เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถ โรงจอดรถกวา้ง ๖ เมตร 

ส าหรับพนักงานและผู้มาติดต่อราชการ ยาว ๒๔ เมตร

เพื่อสนับสนุนเด็ก เยาวชน ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

และประชาชนผู้ที่สนใจกฬีาฟุตซอล ก.22.00x42.00  พื้นท่ีรวมก าหนด

เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงานและกจิกรรม ติดต้ังโคมไฟและปูกระเบื้อง อาคารอเนกประสงค์ ท าให้ประชาชนมีมีสถานที่ในการ

ต่างๆของประชาชนต าบลหนองหลวง อาคารอเนกประสงค์ ต าบลหนองหลวง จัดท ากจิกรรมต่างๆได้สะดวกยิง่ขึ้น

เพื่อให้เด็กมีห้องน้ าใช้ที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ าศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เด็กมีห้องน้ าใช้ที่ถูกสุขลักษณะ

และเป็นสัดส่วน จ านวน ๒ ห้อง และเป็นสัดส่วน

โครงการกอ่สร้างศาลาประชาคม หมู่ 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดท ากจิกรรม กอ่สร้างศาลาประชาคม หมู่ ๑ ประชาชนมีสถานที่จัดท ากจิกรรม

บ้านหนองหลวง (อนัดับ ๑) ของหมู่บ้านและหน่วยงานราชการต่างๆ กวา้ง ๗ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ต่างๆของหมู่บ้าน

โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดท ากจิกรรม ลานอเนกประสงค์  หมู่ ๑ ประชาชนมีสถานที่จัดท ากจิกรรม

บ้านหนองหลวง (อนัดับ 2) ของหมู่บ้านและหน่วยงานราชการต่างๆ กวา้ง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ต่างๆของหมู่บ้าน

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนลูกรัง กวา้ง 7 เมตร ประชาชนมีถนนใช้

หมู่ 1  บ้านหนองหลวง (อนัดับ 3) การคมนาคมที่สะดวก ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมู่ ๑ เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว สร้างร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๕๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

บา้นหนองหลวง (อันดับ 6)  และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว 7๐๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่างระยะทางร่องระบายน้ า

ศาลาประชาคม กองช่าง

ลานอเนกประสงค์ กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

จ านวนผู้ใช้บริการ มีพื้นที่จอดรถส าหรับพนักงานและ
ประชาชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

กองช่าง

จ านวนสถานที่กอ่สร้าง เยาวชนและประชาชนมีที่เล่นกฬีา กองช่าง

กองช่าง

จ านวนห้องน้ า กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

22  - 100,000

 -

 -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

 -

500,000

500,000

100,000

500,000

500,000

 -

 -  -

23  -  - 420,000  -

20 370,000  -  -  -

21 400,000  -  -  -

19 โครงการกอ่สร้างห้องน้ าส าหรับศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000

18 โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์           
ต าบลหนองหลวง

500,000 500,000 500,000 500,000

500,000

17 โครงการกอ่สร้างสนามฟุตซอลกลางแจ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000

16 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ 500,000 500,000 500,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

400,000

100,000

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ป้องกนัการรุกล้ า กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง

15 โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ า

100,000

500,000 500,000 500,000 500,000

400,000 400,000

100,000

12 โครงการกอ่สร้างร้ัวล้อมสนามกฬีาต าบล
หนองหลวง

สนามกฬีาต าบลหนองหลวง1 แห่ง 400,000 400,000

14 โครงการกอ่สร้างเสาธงชาติในส านักงานเทศบาล เสาธง คสล. สูง ๑๒ เมตร 100,000 100,000

ผ.02

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการเชื่อม คสล. เข้าหาร่องระบายน้ า เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนคสล.กวา้ง ๑ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

หมู่ 1 (อนัดับ 7) ที่สะดวก ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการก าจดัขยะและจดัซ้ือถังขยะภายในหมู่บา้น เพื่อให้ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวใน พัทยา 3 มีความสวยงามขึ้น ความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนมีสถานที่ใน

หมู่ 1 (อันดับ 8) ต าบลหนองหลวงให้มีความสวยงามขึ้น มีนักท่องเท่ียววเพิ่มมากขึ้น และจ านวนนักท่องเที่ยว การจัดท ากจิกรรมร่วมกนั

โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น หมู่ ๒ จ านวนครัวเรือน

บ้านโคกดินแดง (อนัดับ 1) ที่ได้รับประโยชน์

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังภายในหมูบ่้าน หมู ่2 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนลูกรัง กวา้ง 7 เมตร ประชาชนมีถนนใช้

ด้านทิศตะวันตกของโรงเรียนบ้านโคกดินแดง (อนัดับ3) การคมนาคมที่สะดวก ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังเกษตรสมบรูณ์ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนลูกรัง กวา้ง 7 เมตร การคมนาคมมีความสะดวกและ

1-9 หมู่ 2  (อันดับ 4) ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร รวดเร็วมากขึ้น

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า คสล.มอก. สร้างร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๕๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

ภายในหมู่บา้น หมู่ 2 บา้นโคกดินแดง (อันดับ 5) ยาว ๕๐๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

จ านวนครัวเรือนที่

ได้รับประโยชน์

โครงการกอ่สร้างถนนลูกรังสายทุ่งค าและ เพื่อให้ประชาชนมี ถนนลูกรังสายทุ่งค าและ ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

สายโรงเรียนบ้านโคกดินแดง หมู่ 2 (อนัดับ 7) เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ถนนสายโรงเรียนบ้านโคกดินแดง และป้องกนัน้ าท่วมขัง

จ านวนครัวเรือนที่

ได้รับประโยชน์

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า คสล.หมู ่3 เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว สร้างร่องระบายน้ า ขนาด ๐.๕๐ เมตร ระยะทางร่องระบายน้ า ท าให้การระบายน้ าคล่องตัวและ

บ้านหนองหลวงน้อย  ถนนสายทิศตะวันออก (อนัดับ 1) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ป้องกนัน้ าท่วมขัง ป้องกนัน้ าท่วมขัง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. กวา้ง ๓ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจร

การคมนาคมที่สะดวก ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไปมาสะดวกมากขึ้น

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓ เพื่อให้มีน้ าประปาใช้ในการอปุโภค 

(อนัดับ 3) และมีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

กองช่าง

ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ าใช้เพื่ออปุโภคตลอดปี กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ระยะทางร่องระบายน้ า กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

กองช่าง

ระยะทางถนน

500,000

800,000

 -

300,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

300,00035 ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๓  - 300,000 300,000

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองโจดพร้อม
ไฟฟ้า หมู่ ๓ บ้านหนองหลวงน้อย (อันดับ ๒)

600,000  -  -  -

 - 500,000

33 500,000  - 800,000 800,000

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 2 (อันดับ
 8)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง  -  -

ระยะทางร่องระบายน้ า กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง -

200,000

งบประมาณ

31  -  -  - 200,000

 - -

30 500,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ระยะทางถนน กองช่าง24  -  -

กองช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี

เป้าหมาย

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ระยะทางถนน กองช่าง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

 -

 -

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

ระยะทางถนน กองช่าง

500,000

20,000

 -

เทศบาลต าบลหนองหลวง

 -

27  -

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ 2 (อันดับ 6) เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง  -  - 500,000

28  - 100,000  -  -

29 เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขัง  -  - 400,000

100,000  -  -

26 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี ฝายกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๓.๕ เมตร 450,000  -  -

 - 500,000

25  -  -  - 20,000

ผ.02

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

เพื่อใช้เป็นสถานที่ ศาลาประชาคมในหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีสถานที่

ในการด าเนินกจิกรรมต่างของหมู่บ้าน กวา้ง 3 เมตร ยาว 12 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ในการจัดท ากจิกรรมสะดวกมากขึ้น

โครงการเทคอนกรีตตามไหล่ทางถนน เพื่อให้ประชาชนมี ถนน คสล. กวา้ง ๓ เมตร ถนนคอนกรีตเส้นหลัก หมู่ 4 ถนนคอนกรีตในบา้นหนองหลวงน้อย 

เส้นหลักกลางหมู่บ้าน  หมู่ 3  (อนัดับ 6) เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เส้นหลักกลางหมู่บ้าน ก ๕ ม. ยาว 5,๐๐๐ ม. หนา 0.15 ม.

บ่อศิลาแลง ขนาดกวา้ง 2 เมตร บ่อศิลาแลง ขนาดกวา้ง 2 เมตร

ยาว 1.5 เมตร ยาว 1.5 เมตร

จ านวนพันธุสั์ตวน์้ าใน

หมู่ 4 ไม่สูญพันธุ์

โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นขนาดกลาง หมู่ 4 ฝายน้ าล้น จ านวนรัวเรือน

(อนัดับ 1) ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 4
(อนัดับ 2)
โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ ๔ เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

บ้านหนองผือ  (อนัดับ 3)  การคมนาคมที่สะดวก ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ 4 พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง จ านวนครัวเรือนที่

(อนัดับ 4)  หมู่ 4 บ้านหนองผือ ได้รับประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่ 4 พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง ร้อยละความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวติ

(อนัดับ 5)  หมู่ 4 บ้านหนองผือ ของประชาชน และทรัพยสิ์นมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างลานอเนกประสงค์ หมู่ 5 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานอเนกประสงค์  หมู่ 5 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ใน กองช่าง

(อนัดับ 1) ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ กวา้ง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ของประชาชน การจัดท ากจิกรรมร่วมกนั

โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ ๕ บา้นโคกส าราญ  เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล. กวา้ง 4 เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

(สายบา้นโคกส าราญ ถึง บา้นโนนสีทอง ) (อันดับ ๒) การคมนาคมที่สะดวก ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเพื่อการเกษตร จ านวนครัวเรือนที่

หมู่ 5 (อนัดับ 3) ได้รับประโยชน์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ระยะทางถนน กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง - -47 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง หมู่ 5  - 250,000  -

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

46 600,000  -  -  -  -

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

 -

 - กองช่าง

มีระบบน้ าประปาที่สะอาดมากขึ้น กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

 -

จ านวนบ่อศิลาแลง กองช่าง

จ านวนพันธุสั์ตวน์้ าในหมู่ 4 ไม่สูญพันธุ์ กองช่าง

ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

50,000

จ านวนผู้ใช้น้ าประปาหมู่ 4

200,000

 -

200,000

กองช่าง

กองช่าง

 -

45 400,000  -  -  -

 -

43 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง

 -

44 เพื่อส่องสวา่งในการสัญจรไปมา  -  - 250,000

 -

 - 250,000  -  -

 -

42  - 600,000  -  -

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

41 เพื่อให้ระบบประปาในหมู่บ้านสะอาด ประปาหมู่บา้นทุกหมู่บา้นในต าบลหนองหลวง 200,000  -  -

40 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี 500,000  -  -  -

 - 200,000

39 โครงการปล่อยสัตวน์้ าหนองโจด หมู่ 3  (อันดับ 8) เพื่อเป็นการขยายพันธุสั์ตวน์้ าในหมู่ 3 จ านวนพันธุสั์ตวน์้ าในหมู่ 3 ไม่สูญพันธุ์  -  -  - 50,000

37  -  - 600,000  -

38 โครงการกอ่สร้างบ่อศิลาแลง หมู่ 3 (อนัดับ 7) เพื่อให้ประชาชนมีบ่อน้ าไวใ้ช้ในหมู่บ้าน  -  -

36 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่ 3 (อนัดับ
 5)

 -  - 200,000 200,000

ผ.02

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการต่อเติมโรงท าน้ าด่ืม หมู่ 5 จ านวนครัวเรือนที่

(อนัดับ 4) ได้รับประโยชน์

โครงการต่อเติมและซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กมีสถานที่เหมาะ จ านวนโต๊ะ เกา้อี ้ นักเรียนมีอปุกรณ์ใช้ในการเรียน

หมู่ 5  (จดัซ้ือโต๊ะ เก้าอี้) (อันดับ 7) แกก่ารเรียนการสอน ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน

โครงการสร้างฉางข้าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ 5 เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่ใช้ใน จ านวนฉางข้าวประจ าหมูบ่้าน หมู ่5 จ านวนฉางข้าว เกษตรกรมีสถานที่ใช้ใน

(อนัดับ 8) การด าเนินกจิกรรมต่างๆเกีย่วกบัข้าว ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.5 เมตร ในหมู่ 5 การด าเนินกจิกรรมต่างๆเกีย่วกบัข้าว

โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ (คสล.) หมู่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ลานอเนกประสงค์  หมู่ 6 ความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ใน

บ้านหนองย่างชิ้น (อันดับ 1) ในการด าเนินกจิกรรมต่างๆ กวา้ง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ของประชาชน การจัดท ากจิกรรมร่วมกนั

โครงการต่อเติมศาลาประชาคมประหมู่บ้าน หมู่ 6 เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดท ากจิกรรม ต่อเติมศาลาประชาคม ติดกระเบื้อง ความพึงพอใจ ท าให้มีไฟฟ้าส่องสวา่งมากขึ้นและ

(อันดับ 4) ของหมู่บ้านและหน่วยงานราชการต่างๆ ติดพัดลม  หลอดไฟ ของประชาชน ลดการเกดิอาชญากรรมในพื้นที่

โครงการกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 6 เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดงานและกจิกรรม อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ ท าให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดท า

(อนัดับ 5) ต่างๆของประชาชนต าบลหนองหลวง ขนาด กวา้ง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ต าบลหนองหลวง กจิกรรมต่างๆได้สะดวกยิง่ขึ้น

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า คลส. เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๕๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

ภายในหมู่บ้าน  หมู่ 6 (อนัดับ 6) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว ๕๐๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

จ านวนครัวเรือนที่

ได้รับประโยชน์

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมู่ 7 เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๕๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

บ้านนาออ้ม (อนัดับ 2) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว ๕๐๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

เพื่อใช้เป็นสถานที่ จ านวนครัวเรือน ท าให้หมู่บ้านมีสถานที่ในการจัดท า

ในการด าเนินกจิกรรมต่างของหมู่บ้าน ที่ได้รับประโยชน์ กจิกรรมต่างๆได้สะดวกยิง่ขึ้น

เพื่อใช้เป็นสถานที่ ร้ัวศาลาประชาคมในบ้านนาออ้ม หมู่ 7 จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีสถานที่

ในการด าเนินกจิกรรมต่างของหมู่บ้าน ความยาว 300 เมตร สูง 2 เมตร ที่ได้รับประโยชน์ ในการจัดท ากจิกรรมสะดวกมากขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อเกษตร  หมู่ 7 ร้อยละความพึงพอใจ มีความปลอดภัยในชีวติ

(อนัดับ 6) ของประชาชน และทรัพยสิ์นมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

กองช่าง

กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

กองช่าง

ระยะทางร่องระบายน้ า กองช่าง

ระยะทางร่องระบายน้ า กองช่าง

กองช่าง

 -

ประชาชนมีน้ าด่ืมเพียงพอ กองช่าง

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

กองช่าง

กองช่าง

 -

200,000

 -

 -

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 -

 -

 -

100,000

100,000

 -

 -

 -59 เพื่อส่องสวา่งในการสัญจรไปมา พื้นที่ในเขตหมู่ 7 บ้านนาออ้ม  -  - 250,000

 -

58 โครงการสร้างร้ัวรอบศาลาประชาคม หมู่ 7 
(อนัดับ 5)

 -  - 500,000  -

57 โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 7 
(อนัดับ 3)

ศาลาประชาคมในต าบลหนองหลวง  - 200,000  -

 -  -  -

56 200,000  -  -  -

54  -  - 200,000 200,000

55 โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่ 7 (อนัดับ 1) เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง พื้นที่ในเขตหมู่ 7 บ้านนาออ้ม 250,000

52  - 200,000  -  -

53  -  - 500,000  -

50  -  -  - 100,000

51 400,000  -  -  -

49 โต๊ะ เกา้อี ้จ านวน 30 ชุด  -  -  - 100,000

48 เพื่อให้ประชาชนมีน้ าด่ืมเพียงพอ พื้นที่ในเขตต าบลหนองหลวง หมู่ 5  - 200,000  -  -

ผ.02

77



ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม การคมนาคมมีความสะดวกและ

หมู่ 7 นาอ้อม (อันดับ 7) ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา รวดเร็วมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกล้ียง (อนัดับ ๑) การคมนาคมที่สะดวก ยาว ๖๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกล้ียง (อนัดับ ๒) ที่ได้รับประโยชน์

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

สายโคกน้ าเกล้ียง-ส่องดาว  (อนัดับ 4) ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ า หมู่ 8 เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๕๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

บ้านโคกน้ าเกล้ียง (อนัดับ 6) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว ๕๐๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการขยายเขตถนนภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้อยา่งทั่วถึง จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกน้ าเกล้ียง (อนัดับ 8) และการคมนาคมที่สะดวก ที่ได้รับประโยชน์ สะดวกมากขึ้น

โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน ปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่ในการจัดท า

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกอ่ง (อนัดับ ๑) การด าเนินกจิกรรมต่างของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ กจิกรรมสะดวกมากขึ้น

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง ๐.๔๐ เมตร ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกอ่ง (อนัดับ ๒) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว ๓0๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการจัดท าป้ายชื่อ คุ้มต่างๆ ป้ายชื่อหมู่บ้าน เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ป้ายชื่อ คุ้มต่างๆ ป้ายชื่อหมู่บ้าน จ านวนป้ายชื่อ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ชื่อซอย  หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกอ่ง (อนัดับ 3) มีป้ายในการบอกสถานที่ ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน มีป้ายในการบอกสถานที่

โครงการขุดลอกหว้ยก้านเหลือง (ตอนกลาง) หมู่ 9 เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว คลองระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

บ้านโคกกอ่ง (อนัดับ 6) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง คลองระบายน้ า ป้องกนัน้ าท่วมขัง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

จ านวนครัวเรือน กองช่าง

ระยะทางร่องระบายน้ า กองช่าง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

 -

ตัวชี้วัด

ระยะทางถนน กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

ระยะทางร่องระบายน้ า

 -

 -

 - 

 - 

300,000

200,000

200,000

 -

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ

69  -  - 100,000  -

67 200,000  -  -  -

68  - 500,000  -  -

66 200,000  -  -  -

65 ขยายเขตถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘  -  -  -

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

64  -  - 200,000 200,000

61

 -  - 

63  -  - 300,000 300,000

200,000

600,000  -  -  - 

62 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๘ 250,000  -

ระยะทางถนน กองช่าง200,00060 พื้นที่ในเขตหมู่ 7 บ้านนาออ้ม  -  -  - 200,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน

หมู่ที่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา  (อนัดับ 1) ที่ได้รับประโยชน์

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ถนนคอนกรีตในบ้านหนองหลวงวฒันา ถนนคอนกรีต หมู่ 10 ถนนคอนกรีตในบา้นหนองหลวงวฒันา

หมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา  (อนัดับ 3) เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ก ๕ ม. ยาว 5,๐๐๐ ม. หนา 0.15 ม. บ้านหนองหลวงวฒันา ก ๕ ม. ยาว 5,๐๐๐ ม. หนา 0.15 ม.

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าตามแยกภายใน กอ่สร้างท่อระบายน้ าคสล.ภายในหมู่บ้าน ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา (อันดับ 4) บ้านหนองหลวงวฒันา หมู่ 10 และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการติดต้ังกระจกนูนตามแยกภายในหมู่บ้าน จ านวนกระจกนูนติดครบตามแยก จ านวนกระจกนูนติดครบ

หมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา (อันดับ 5) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ตามแยก ภายในหมู่ 10 

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าตามแยกภายใน กอ่สร้างท่อระบายน้ าคสล.ภายในหมู่บ้าน ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา (อันดับ 4) บ้านหนองหลวงวฒันา หมู่ 10 และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการติดต้ังกระจกนูนตามแยกภายในหมู่บ้าน จ านวนกระจกนูนติดครบตามแยก จ านวนกระจกนูนติดครบ

หมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา (อันดับ 5) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ตามแยก ภายในหมู่ 10 

โครงการติดต้ังป้ายชื่อหมู่บ้านและ เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ป้ายชื่อ คุ้มต่างๆ ป้ายชื่อหมู่บ้าน จ านวนป้ายชื่อ เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

ป้ายบอกทางบริเวณหา้แยก หมู่ที ่10  (อันดับ 6) มีป้ายในการบอกสถานที่ ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน มีป้ายในการบอกสถานที่

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมี ถนนลูกรังในบ้านหนองหลวงวฒันา ถนนลูกรัง หมู่ 10 ถนนลูกรังในบ้านหนองหลวงวฒันา

หมู่ 10 บ้านหนองหลวงวฒันา  (อนัดับ 7) เส้นทางการคมนาคมที่สะดวก บ้านหนองหลวงวฒันา

โครงการกอ่สร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 เมตร ระยะทางกอ่สร้าง ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองเม็ก  (อนัดับที่ ๑) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว 4๐๐ เมตร ลึก 0.60 เมตร ร่องระบายน้ า และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพือ่การเกษตร หมู่ที ่๑๑ จ านวนครัวเรือน

บ้านหนองเม็ก (อันดับที ่๒) ที่ได้รับประโยชน์

โครงการอบรมให้ความรู้โครงการประชารัฐ ประชาชนในต าบลหนองหลวงมีความรู้

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก (อนัดับ 6) สามารถพึ่งพาตนเองได้อยา่งเข้มแข็ง

โครงการหน้าบ้านสวยหลังสวน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักษา ประชาชนในหมู่บ้านรักความสะอาด ประชาชนในหมู่บ้านรักความสะอาด

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก (อนัดับ 8) ความสะอาด และหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อย และหมู่บ้านสะอาดเรียบร้อย

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

กองช่าง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้

200,000

500,000

300,000

 -

50,00081  -  -  - 50,000

300,000

80 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และ
สามารถพึ่งตนเองได้

 -  - 200,000  -

79 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ ๑๑  -  - 300,000

77  -  -  - 200,000

78  -  - 500,000 500,000

กองช่าง -

กองช่าง

กองช่าง

ลดอบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน กองช่าง

76  -  - 600,000  -

ลดอบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน

ระยะทางร่องระบายน้ า -

ระยะทางร่องระบายน้ า

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 -

 -

 -

 -

 -75 ลดอบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน  -  - 500,000  -

74 เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขัง  -  -  -  -

73 ลดอบุัติเหตุภายในหมู่บ้าน  -  - 500,000  -

72 เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขัง  -  -  -  -

 -  -

71  - 600,000  -  -

70 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 250,000  -

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 เมตร ระยะทางกอ่สร้าง ท าให้การระบายน้ าคล่องตัว

หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง (อนัดับที่ 1) และป้องกนัน้ าท่วมขัง ยาว 4๐๐ เมตร ลึก 0.60 เมตร ร่องระบายน้ า และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการกอ่สร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนน คสล.กวา้ง ๔ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

หมู่ที่ 12 บ้านไผ่หลวง (อนัดับ 4) การคมนาคมที่สะดวก ยาว ๖๐๐ เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทาง ถนนลูกรัง กวา้ง 7 เมตร ประชาชนมีถนนใช้

ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง (อันดับ 5,8) การคมนาคมที่สะดวก ยาว 16 เมตร หนา 0.15 เมตร ในการสัญจรไปมาสะดวกขึ้น

โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน

หมู่ที่ 12 บ้านหนองหลวงวฒันา  (อนัดับ 6) ที่ได้รับประโยชน์

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรภายในหมูบ่้าน ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

หมูท่ี่ 12 บ้านหนองหลวงวัฒนา  (อนัดับ 8) ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ที่ได้รับประโยชน์ ใช้ครบทุกครัวเรือน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

91

92

500,000

1,000,000

900,000

ระยะทางถนน

ร้อยละความพึงพอใจ

โครงการวางท่อระบายน้ าหน้าวดัสโมสรประชา
สามัคคี-หา้แยก หมู่ที่ 10 บา้นหนองหลวงวฒันา

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

90 ท าให้ลดความเสียหายของทรัพยสิ์น
ได้มากขึ้น

กองช่าง

ระยะร่องระบายน้ า ท าให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขังได้มากขึ้น

กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจ ท าให้ลดความเสียหายของทรัพยสิ์น
ได้มากขึ้น

กองช่าง

ร้อยละความพึงพอใจ ท าให้ลดความเสียหายของทรัพยสิ์น
ได้มากขึ้น

โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบสนามกลางบ้าน หมู่ที่
 ๙ บ้านโคกกอ่ง

87

88

89 เพื่อป้องกนัการรุกล้ าและความเสียหายของ
ทรัพยสิ์น

900,000

ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง

1,000,000

1,000,000

600,000

900,000 กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
วดัป่าประชานิยม-บ้านหนองยา่งชิ้น

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา

ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว 1,1๐๐ เมตร 
หนา ๐.15 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000

ท่อขนาด 60 ซม.x100 ซม. จ านวน 
300 ท่อ พร้อมบ่อฝาปิด

500,000 500,000 500,000

900,000

900,000

500,000

ร้ัวมีขนาดยาว 600  เมตร สูง 2 เมตร 
ร้ัวกอ่ฉาบเทคานพร้อมเหล็กดัด

900,000 900,000

โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบสนามกลางบ้าน หมู่ที่
 11 บ้านหนองเม็ก

เพื่อป้องกนัการรุกล้ าและความเสียหายของ
ทรัพยสิ์น

ร้ัวมีขนาดยาว 600  เมตร สูง 2 เมตร 
ร้ัวกอ่ฉาบเทคานพร้อมเหล็กดัด

900,000 900,000 900,000

1,000,000 1,000,000

โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบสนามกฬีาต าบลหนอง
หลวง หมู่ที่ ๑๒

เพื่อป้องกนัการรุกล้ าและความเสียหายของ
ทรัพยสิ์น

ร้ัวมีขนาดยาว 1,200  เมตร สูง 2 
เมตร ร้ัวกอ่ฉาบเทคานพร้อมเหล็กดัด

600,000 600,000 600,000 600,000

ระยะทางถนน กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน กองช่าง

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านโคกดินแดง-วดัถ้ าภูมิดล

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา

ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว 1,1๐๐ เมตร 
หนา ๐.15 เมตร

1,000,000 1,000,000

กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

300,000

200,000

200,000

 -

300,000

200,000

86 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 250,000  -  -  -

85 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12  -  - 200,000

83  -  - 300,000 300,000

84  -  - 200,000 200,000

82  -  - 300,000 300,000
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

ป้องกนัน้ าท่วมขังและประชาชนมีถนน
ในการสัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น

กองช่าง

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ ท าให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขังได้มากขึ้น

กองช่าง

260,000

160,000160,000 160,000100 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านโคกกอ่ง

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

ท่อคสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด 
0.60x1.00x1.25 เมตร จ านวน 3 
บ่อ พร้อมฝาเหล็ก

160,000 160,000

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

99 โครงการถนนไร้คลองภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ 
บ้านหนองหลวงและหมู่ที่ ๗ บ้านนาออ้ม

เพื่อป้องกนัน้ าท่วมขังและประชาชนมี
เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจรไปมา

ถมคลองระบายน้ าเดิม มีระยะทางรวม
ท้ังหมด 270 เมตร

260,000 260,000 260,000 260,000 ระยะทางคลองระบายน้ า

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ้น

กองช่าง500,000500,000 500,000

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

ระยะรางระบายน้ า ท าให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขังได้มากขึ้น

กองช่าง

96

97 เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

รางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.58x0.60 
เมตร พร้อมฝาราง และวางบ่อพัก คสล.
 ขนาด 1.00x1.00x1.25 เมตร

400,000

98

100,000

400,000

500,000โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ผสมยางพาราภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี ๕        
บ้านโคกส าราญ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ทับผิวเดิม กวา้ง 8 เมตร  ยาว 1๐๐ 
เมตร หนา ๐.๐5 เมตร

500,000

100,000

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อ
พัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านโคกส าราญ

400,000 400,000 400,000

โครงการขุดบ่อกกัเกบ็น้ าและส่งน้ าตามศาสตร์
ธนาคารน้ าใต้ดินภายในหนองไผ่ หมู่ที่ ๑2  
บ้านไผ่หลวง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาดบ่อกวา้ง 25 เมตร  ยาว 40 
เมตร ลึก 5.๗ เมตร

100,000 100,000 100,000

ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ าใช้ในการท าการเกษตร
เพิ่มมากขึ้น

กองช่าง60,000 60,000

100,000

60,000

60,000

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์100,000 100,000

60,000 60,000เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาดบ่อกวา้ง 15 เมตร  ยาว 24 
เมตร ลึก 6.30 เมตร

60,000 60,000

95 โครงการขุดบ่อกกัเกบ็น้ าและส่งน้ าตามศาสตร์
ธนาคารน้ าใต้ดินภายในฝายหลวง หมู่ที่ ๑๑ 
บ้านหนองเม็ก

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาดบ่อกวา้ง 15 เมตร  ยาว 24 
เมตร ลึก ๖ เมตร

60,000 60,000

93 โครงการขุดบ่อกกัเกบ็น้ าและส่งน้ าตามศาสตร์
ธนาคารน้ าใต้ดินภายในล าห้วยกา้นเหลือง
ตอนบน หมู่ที่ 2 บ้านโคกดินแดง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ในการท า
การเกษตรอยา่งเพียงพอ

ขนาดบ่อกวา้ง ๒0 เมตร  ยาว ๓2 
เมตร ลึก 6.30 เมตร

100,000 100,000

94 โครงการขุดบ่อกกัเกบ็น้ าและส่งน้ าตามศาสตร์
ธนาคารน้ าใต้ดินภายในล าห้วยขุมปูน หมู่ที่ 5
 บ้านโคกส าราญ
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

104 โครงการกอ่สร้างศาลาอเนกประสงค์บนเกาะ
กลางน้ าหนองหลวง

เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดท ากจิกรรม
ต่างๆของประชาชนต าบลหนองหลวงและ
พื้นที่ใกล้เคียง

กวา้ง 1๕ เมตร  ยาว 24 เมตร 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนอาคารอเนกประสงค์ ท าให้ประชาชนมีสถานที่ในการจัดท า
กจิกรรม

อบจ.,กองช่าง 

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

กองช่าง

ร้อยละ 70 ของประชาชน
ได้รับประโยชน์

ประชาชนมีสถานที่ท ากจิกรรมร่วมกนั
เพิ่มขึ้น

กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไป
มามากขึ้น

จ านวนศาลาริมน้ า ท าให้ประชาชนที่มาเที่ยวมีสถานที่
พักผ่อนหยอ่นใจอยา่งเพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

กองช่าง

ประชาชนเดินทางสะดวก
ในการร่วมพิธฌีาปนกจิศพ
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
ประกอบพิธฌีาปนกจิศพของผู้เสียชีวติ
ในหมู่บ้าน

กองช่าง

ประชาชนเดินทางสะดวก
ในการเดินทางร่วมพิธี
ฌาปนกจิศพ เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5

ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
เดินทางประกอบพิธฌีาปนกจิศพของ
ผู้เสียชีวติในหมู่บ้านมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

500,000 500,000108 500,000 500,000

200,000

500,000

500,000

500,000

500,000

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนที่เดินทางมี
ความปลอดภัย

โครงการกอ่สร้างเวทีพร้อมลานออกก าลังกาย
 ณ พัทยา 3 ต าบลหนองหลวง

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดท ากจิกรรม
ร่วมกนั

กอ่สร้างเวทีกวา้ง 6 เมตร ยาว 11 
เมตร ลานกวา้ง ๓๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร

500,000 500,000

500,000 500,000

200,000

107 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากถนนเข้าเมรุเผาศพ
 หมู่ที่ ๗ บ้านนาออ้ม และหมู่ 8 บ้านโคกน้ า
เกล้ียง

เพื่อให้มีแสงสวา่งเพียงพอในการสัญจรไป ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง 200 เมตร 500,000 500,000

106 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.เข้าไปเมรุเผาศพ 
หมู่ที่ ๗ บ้านนาออ้ม

เพื่อให้ประชาชนเดินทางสะดวกเมื่อเข้าร่วม
พิธฌีาปนกจิศพของผู้เสียชีวติในหมู่บ้าน

กอ่สร้างถนน คสล. กวา้ง ๕ เมตร       
ยาว ๗๐ เมตร หนา 0.15 เมตร        
จ านวน ๑ แห่ง

500,000 500,000

105 โครงการกอ่สร้างเมรุเผาศพ พร้อมศาลาพัก
ญาติ หมู่ที่ ๗ บ้านนาออ้ม

เพื่อให้มีสถานที่ในการประกอบพิธี
ฌาปนกจิศพของผู้เสียชีวติในหมู่บ้าน

กอ่สร้างเมรุเผาศพ กวา้ง 3 เมตร ยาว 
6 เมตร จ านวน ๑ แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000

จ านวนนักท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวมีห้องน้ าใช้
อยา่งถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

103 โครงการกอ่สร้างศาลาริมน้ าบนเกาะกลางน้ า
หนองหลวง

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร จ านวน ๔ 
หลัง

200,000 200,000 200,000

จ านวนผู้ได้รับประโยชน์ ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งทั่วถึงทุกครัวเรือน กองช่าง

300,000 300,000

160,000

300,000

160,000 160,000

102 โครงการกอ่สร้างห้องน้ าบนเกาะกลางน้ า
หนองหลวง

เพื่อให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวมีห้องน้ าใช้
อยา่งถูกสุขลักษณะ

กวา้ง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร 300,000 300,000

101 โครงการขยายเขตระบบประปา ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที่ ๑๒ บ้านไผ่หลวง

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อยา่งทั่วถึงทุก
ครัวเรือน

วางท่อส่งน้ าประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว 
ชั้น ๘.๕ จ านวน 127 ท่อน และขนาด
 ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จ านวน ๒๐๒ ท่อน

160,000 160,000

ผ.02

82



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

110 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น  ห้วยกา้นเหลือง 
หมู่ 2 บ้านโคกดินแดง

เพื่อให้มีสถานที่เกบ็กกัน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
และประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี

ฝายขนาด กวา้ง 10 ม. สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3.0 ม. ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสถานที่กกัเกบ็น้ าและมีน้ าใช้
ตลอดปี

กองช่าง

111 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น  ห้วยขุมปูม หมู่ 5
 บ้านโคกส าราญ

เพื่อให้มีสถานที่เกบ็กกัน้ าไวใ้ช้ในฤดูแล้ง
และประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี

ฝายขนาด กวา้ง 10 ม. สันฝายสูง 1.50 
ม. ผนังข้างสูง 3.0 ม. ก่อสร้างตามแบบ
มาตรฐานก่อสร้างฝายน้ าล้น มข.2527 
พร้อมป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนที่ได้รับ
ประโยชน์

ประชาชนมีสถานที่กกัเกบ็น้ าและมีน้ าใช้
ตลอดปี

กองช่าง

112 โครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางราง
ระบายน้ า และท่อระบายน้ าเพื่อแกป้ัญหาน้ า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านนาออ้ม

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 72 ม. โดยมี
พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 216 ตร.ม. พร้อมวาง
รางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.58x0.60 ม. 
จ านวน 142 ม. และบ่อพักขนาด 1x1x1.25 ม.
 จ านวน  10 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล.ม
อก. ชั้น3 ขนาด 0.40x1.0 ม. จ านวน 131 
ท่อน กอ่สร้างตามแบบเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

 - 670,000 670,000 670,000 670,000 ระยะทางถนน สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

113 โครงการกอ่สร้างวางรางระบายน้ า คสล. เพื่อ
แกไ้ขปัญหาน้ าท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ 11 
บ้านหนองเม็ก

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 โดยวางรางระบายน้ า คสล.ขนาด 0.58x0.60 
ม. จ านวน 161 ม. และบ่อพักขนาด 1x1x1.25
 ม. จ านวน  3 บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ า คส
ล.มอก. ชั้น3 ขนาด 0.60x1.0 ม. จ านวน 17 
ท่อน กอ่สร้างตามแบบเทศบาล พร้อมติดต้ังป้าย
โครงการจ านวน 1 ป้าย

 - 430,000 430,000 430,000 430,000 ระยะทางวางท่อระบาย สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

เป้าหมาย งบประมาณ

109 โครงการฉาบผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติค
คอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
หลวง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาท่ี
สะดวกและปลอดภัย

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

426,000 426,000 426,000 426,000- กองช่าง

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ระยะทางถนน ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาที่
สะดวกและปลอดภัย

ท าการเสริมผิวจราจรPARA ASPHALT
 CONCRETE ก 4.00 ม. X ย 330 ม.
พื้นที่รวมไม่น้อยกวา่ 1,320 ตร.ม. 
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย 
กอ่สร้างตามแบบเทศบาลต าบลหนอง
หลวง

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

114 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 โดยวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น3 
ขนาด 0.40x1.0 ม. จ านวน 164 ม.
และและบ่อพัก คสล.ขนาด 1x1x1.25 ม.
 จ านวน  10 บ่อ ก่อสร้างตามแบบ
เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน
 1 ป้าย

 - 670,000 670,000 670,000 670,000 ระยะทางวางท่อระบาย สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

115 โครงการวางท่อระบายน้ า พร้อมวางบ่อพัก 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง ซอยหลัง
โรงเรียนหนองหลวงวทิยานุกลู

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 โดยวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น3 
ขนาด 0.40x1.0 ม. จ านวน 175 ม.
และและบ่อพัก คสล.ขนาด 1x1x1.25
 ม. จ านวน  14 บ่อ กอ่สร้างตามแบบ
เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน  1 ป้าย

 - 280,000 280,000 280,000 280,000 ระยะทางวางท่อระบาย สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

116 โครงการถมที่เพื่อกอ่สร้างอาคารศูนยอ์บรม
เด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสรประชาสามัคคี

เพื่อปรับที่ดินรองรับการกอ่สร้างอาคาร
ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวดัสโมสร
ประชาสามัคคี

 ปรับที่ดินขนาดก.15 ม. ย 25ม.ลึก   
 4 ม.  พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน
 1 ป้าย

 - 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทางวางท่อระบาย สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

117 โครงการวางท่อระบาย พร้อมวางบ่อพัก สาย
ท่ากกยาง  ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3             
บ้านหนองหลวงน้อย

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัวและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

 โดยวางท่อระบายน้ า คสล.มอก. ชั้น3 
ขนาด 0.40x1.0 ม. จ านวน 500 ม.
และและบ่อพักขนาด 1x1x1.25 ม. 
จ านวน  10 บ่อ กอ่สร้างตามแบบ
เทศบาล พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

 - 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางวางท่อระบาย สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วและ
ป้องกนัน้ าท่วมขัง

กองช่าง

118 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในเกาะกลางน้ าหนองหลวง  บ้านหนอง
หลวง หมู่ 1

เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกน่ักท่องเที่ยวที่
เข้าไปท่องเที่ยวในเกาะกลางน้ า

กอ่สร้างถนนขนาด กวา้ง 5 ม. ยาว 
110 ม. หนา 0.15 ม. โดยมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกวา่ 550 ตร.ม. พร้อม
ติต้ังป้ายโครงการ จ านวน 1 ป้าย

 -  - 330,000 330,000 330,000 ระยะทางถนน นักท่องเที่ยวมีความพึงพอในการ
ท่องเที่ยวเกาะกลางน้ า

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

งบประมาณ ตัวชี้วัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

119 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ  เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธรีาชาภิเษก     
เกาะกลางน้ าหนองหลวง  บ้านหนองหลวง    
หมู่ 1

เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจในต าบล
หนองหลวง และ เป็นการสร้างภาพลักษณ์
ที่ดี มีสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลเพิ่มมากขึ้น

ท าการจัดสวนโดยปลูกหญ้าและต้นไม้ 
ดังนี้                                          
    1. ปลูกหญ้านวลน้อย 418 ตรม.   
   2. ต้นอนิทนิลน้ า ความสูงไม่น้อยกวา่
   2 ม. จ านวน 8 ต้น  3. ต้นรวงผ้ึง  
ความสูงไม่น้อยกวา่ 2 ม. จ านวน      
11 ต้น                                      
   4. ต้นพลับพลึง จ านวน 240 ต้น    
   5. ต้นทองอไุร จ านวน 240 ต้น      
   6. ต้นหมากเหลือง จ านวน 40 ต้น  
    7. ต้นเตยทอง จ านวน 200 ต้น    
    8. ต้นแผ่บารมี  ความสูงไม่น้อยกวา่ 
 2.5 ม. จ านวน 6 ต้น  และปูบลอค
พื้นลายอฐัศิลาและ ลายจตุจักร 244 
ตร.ม.พร้อมพื้นที่จอดรถ คสล.ขนาด 
กวา้ง 10 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.
 โดยมีพื้นท่ีคอนกรีตไม่น้อยกวา่ 200 
ตร.ม. พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ จ านวน
        1 ป้าย

 -  - 500,000 500,000 500,000 ระยะในการจัดสวน ต าบลหนองหลวงมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยว

กองช่าง

120 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกยีรติ  เนื่อง
ในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธรีาชาภิเษก    
  ข้างส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

เพื่อให้มีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจในต าบล
หนองหลวง แลหะ เป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี  มีสถานที่ท่องเที่ยวในต าบล
เพิ่มมากขึ้น

ท าการจัดสวนโดยปลูกหญ้าและต้นไม้ 
ดังนี้                                          
   1. ต้นทองอไุร จ านวน 240 ต้น      
   2. ต้นรวงผ้ึง สูงไม่น้อยกวา่ 2 ม. 
จ านวน 11 ต้น   ขนาดพื้นท่ีรวมไม่
น้อยกวา่ 5 ไร่ พร้อมติดต้ังป้ายโครงการ
 จ านวน 1 ป้าย

 -  - 200,000 200,000 200,000 ระยะในการจัดสวน ต าบลหนองหลวงมีภาพลักษณ์ที่ดีและมี
ความพึงพอใจในสถานที่ท่องเที่ยว

กองช่าง

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล
      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผลที่คาดว่าจะได้รบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายส่ีแยกพ่อก านัน เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา ถนนคสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 160 ม.  -  - 600,000        600,000        600,000        ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา กองช่าง

 -วดัสามัคคีบ าเพ็ญผล (หมู่ 2) สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น หนา 0.15 ม สร้างตามแบบเทศบาล สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ จ านวน 4 จดุ เพื่อป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ ติดต้ังกล้องวงจรปิด จ านวน 4 จุด  -  - 160,000        160,000        160,000        กล้องวงจรปิด ป้องกนัและรักษาความปลอดภัยต่อชีวติ กองช่าง

1. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - บา้นค าเจริญ และทรัพยสิ์นให้แกป่ระชาชน จุดละ 1 ชุด จ านวน 4 ชุด และทรัพยสิ์นให้แกป่ระชาชน

2. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - บา้นหนองผือ

3. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - วดัปา่ถ้ าภมูิดล

4. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - วดัสามัคคีบ าเพ็ญผล

โครงการติดต้ังปา้ยบอกทาง ปา้ยซอย จ านวน 5 จดุ เพื่อให้การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว ป้ายชื่อ คุ้มต่างๆ ป้ายชื่อหมู่บ้าน  -  - 50,000          50,000          50,000          จ านวนป้ายชื่อ ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 

1. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - บา้นค าเจริญ มีป้ายในการบอกสถานที่ ประจ าหมู่บ้าน ประจ าหมู่บ้าน มีป้ายในการบอกสถานที่

2. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - บา้นหนองผือ

3. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - ศาลากลางบา้น

4. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - วดัปา่ถ้ าภมูิดล

5. ทาง รร.บา้นโคกดินแดง - วดัสามัคคีบ าเพ็ญผล

โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า

สายถนนมิยาซาวา เพื่อการเกษตร

เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่งในการสัญจร ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า ระชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่งในการสัญจร

ไป-มา มีความปลอดในชีวติและทรัพย์สิน มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินมากขึ้น

โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ประชาสัมพันธข์้อมูล หอหระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีคุณภาพ หอกระจายข่าวประจ า ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร

หมู่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แกป่ระชาชน และประสิทธภิาพดีขึ้น หมู่บ้าน ที่เป็นประโยชน์

โครงการกอ่สร้างบล็อคคอนเวร์ิส เพื่อให้การระบายน้ าในฤดูฝน วางบล็อคคอนเวร์ิส ระยะทางในการสร้าง การระบายน้ าในช่วงฤดูฝนเป็นไปอยา่ง

ห้วยกา้นเหลืองตอนบน ป็นไปอยา่งรวดเร็วและป้องกนัปัญหาน้ าท่วม ระบายน้ าห้วยกา้นเหลืองตอนบน บล็อคคอนเวร์ิส รวดเร็วและป้องกนัน้ าท่วม

โครงการกอ่สร้างยุง้ฉางเพื่อการเกษตร เพือ่ใหป้ระชาชนมีสถานทีใ่นการเก็บ ยุง้ฉางเพื่อการเกษตรประจ าหมู่บ้าน ยุง้ฉางเพื่อการเกษตร ประชาชนมีสถานที่ในการเกบ็

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย และป้องกันการลักชโมยพืชผลทางการเกษตร 1 แห่ง 1 แห่ง และป้องกันการลักชโมยพืชผลทางการเกษตร

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล
      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

128  -  - 200,000 200,000 200,000

100,000 100,000 กองช่าง

127  -  - 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

100,000 100,000 กองช่าง

124

125

126  -  -

โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายท่ากกยาง พื้นที่ในเขตหมู่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย  -  - 100,000

100,000

121

122

123

100,000เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้
อยา่งทั่วถึง

พื้นที่ในเขตหมู่ 3 บ้านหนองหลวงน้อย  -  -

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

กองช่าง

100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าเพื่อการเกษตรใช้อยา่ง
ทั่วถึง

กองช่าง

เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ผ.02

86



หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. ทางด้านทิศใต้ เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา ถนนคสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 100 ม.  -  - 600,000        600,000        600,000        ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา กองช่าง

ของหมู่บ้านหนองยา่งชิ้น (หมู่ 6) สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น หนา 0.15 ม สร้างตามแบบเทศบาล สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

พร้อมติดต้ังป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

โครงการปติดต้ังหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ประชาสัมพันธข์้อมูล หอหระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีคุณภาพ หอกระจายข่าวประจ า ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร

หมู่ 6 บ้านหนองยา่งชิ้น ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แกป่ระชาชน และประสิทธภิาพดีขึ้น หมู่บ้าน ที่เป็นประโยชน์

โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย เพื่อให้ประชาชนมีเคร่ืองออกก าลังกาย  ติดต้ังเตร่ืองออกก าลังกาย หอกระจายข่าวประจ า ประชาชนมีการออกก าลัง

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองยา่งชิ้น สามารถออกก าลัง มีสุขภาพแข็งแรง ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 หมู่บ้าน และมีสุขภาพแข็งแรง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม เพื่อใช้เป็นสถานที่ ศาลาประชาคมในหมู่บ้าน ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองยา่งชิ้น ในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 6 ได้รับการปรับปรุง ประจ าหมู่บ้าน ในการจัดท ากจิกรรมสะดวกมากขึ้น

โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว ขุดลอกคลองสาธารณะหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านหนองยา่งชิ้น และป้องกนัน้ าท่วมขัง ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 6 คลองสาธารณะ และป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. หมู่ 8 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

สายโคกน้ าเกล้ียง-วดัป่าโคกน้ าเกล้ียง ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา หนา ๐.๑๕ เมตร สะดวกมากขึ้น

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพื่อใช้เป็นสถานที่ ศาลาประชาคมในหมู่บ้าน ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านโคกน้ าเกล้ียง ในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 6 ได้รับการต่อเติม ประจ าหมู่บ้าน ในการจัดท ากจิกรรมสะดวกมากขึ้น

โครงการต่อเติมร้านค้าชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ ร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน ร้านค้าชุมชน ประชาชนมีสถานที่

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านโคกน้ าเกล้ียง ในการซ้ือ - ขาย สินค้าของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 8 ได้รับการต่อเติม ประจ าหมู่บ้าน ในการซ้ือ - ขาย สินค้าของหมู่บ้าน

โครงการต่อเติมลานตากเพื่อการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการตาก ลานตากเพื่อการเกษตรประจ าหมู่บ้าน ลานตากเพื่อการเกษตร ประชาชนมีสถานที่ในการตาก

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 8 บ้านโคกน้ าเกล้ียง ลดความชื้นในพืชผลทางการเกษตร ได้รับการต่อเติม ลดความชื้นในพืชผลทางการเกษตร

โครงการขุดลอกห้วยกา้นเหลืองตอนล่าง เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว คลองระบายน้ าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก และป้องกนัน้ าท่วมขัง ในเขตพื้นท่ีต าบลหนองหลวง คลองระบายน้ า ป้องกนัน้ าท่วมขัง

ฝายน้ าล้น จ านวนครัวเรือน

ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

500,000 500,000 ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี กองช่าง

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

กองช่าง138

139 โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้นห้วยกดุหัวควาย เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดปี  -  - 500,000

กองช่าง

136  -

 -  - 500,000 500,000 500,000

137  -  - 200,000 200,000 200,000

 - 200,000 200,000 200,000

ระยะทางถนน กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

135  -  - 200,000 200,000 200,000

กองช่าง

132  -

134  -  - 300,000 300,000 300,000

133  -  - 100,000 100,000 100,000

 - 200,000 200,000 200,000

200,000 กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

131  -  - 100,000 100,000 100,000

129

130  -  - 200,000 200,000

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั
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หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสวา่งตามซอย เพือ่ใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่งในการสัญจร ระยะทางที่ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่งในการสัญจร

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก ไป-มา มีความปลอดในชีวติและทรัพย์สิน มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินมากขึ้น

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว การขุดลอกกดุบง ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน้ าท่วมขัง ในเขตพื้นท่ีหมู่ 11 บ้านหนองเม็ก กดุบง ป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการกอ่สร้างร้ัวรอบสนามฟุตซอล เพือ่ใหส้นามฟุตซอลมีร้ัวรอบ เป็นสัดส่วน ร้ัวรอบสนามฟุตซอล ระยะร้ัวที่รอบ สนามฟุตซอลเป็นสัดส่วน

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก และมีความปลอดภยัในการเล่นฟุตซอล ยาว 400 ม. สนามฟุตซอล มีความปลอดภยัในการเล่นฟุตซอล

โครงการเทหินลูกรังสายโนนบ้านบง เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา เทหินลูกรัง  สายโนนบ้านบง ระยะทางเทหินลูกรัง ประชาชนมีถนนสัญจรไป - มา 

หมู่ 11 บ้านหนองเม็ก สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น ในเขตพื้นท่ีหมู่ 11 บ้านหนองเม็ก สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

โครงการปติดต้ังหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ประชาสัมพันธข์้อมูล หอหระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีคุณภาพ หอกระจายข่าวประจ า ประชาชนได้รับรู้ข้อมูล  ข่าวสาร

หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์แกป่ระชาชน และประสิทธภิาพดีขึ้น หมู่บ้าน ที่เป็นประโยชน์

เพื่อให้การระบายน้ ามีความคล่องตัว การขุดลอกหนองไผ่ ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน้ าท่วมขัง ในเขตพื้นท่ีหมู่ 12 บ้านไผ่หลวง หนองไผ่ ป้องกนัน้ าท่วมขัง

โครงการต่อเติมศาลาประชาคม เพื่อใช้เป็นสถานที่ ศาลาประชาคมในหมู่บ้าน ศาลาประชาคม ประชาชนมีสถานที่

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง ในการด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 12 ได้รับการต่อเติม ประจ าหมู่บ้าน ในการจัดท ากจิกรรมสะดวกมากขึ้น

รวม 29,520,000 30,226,000 43,686,000 40,686,000 41,186,000144  โครงการ

500,000 กองช่าง

144  -  - 200,000 200,000 200,000 กองช่าง

กองช่าง

143 โครงการขุดลอกหนองไผ่  -  - 500,000 500,000

100,000 100,000 กองช่าง

กองช่าง

142  -  - 200,000 200,000 200,000

กองช่าง

141 โครงการขุดลอกกดุบง  -  - 500,000 500,000 500,000 กองช่าง

141  -  - 200,000

100,000 100,000

140  -  - 100,000

ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

140 พื้นที่ในเขตหมู่ 11 บ้านหนองเม็ก  -  - 100,000

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ

200,000 200,000
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
โครงการปลูกป่าต้นไม้ เพื่อสนองพระราชด าริของ ปลูกไม้มงคลประจ าจังหวดั มีการปลูกต้นไม้เพิ่มขึ้น มีพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟู ส านักปลัด

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวและ และพันธุอ์ืน่ ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกวา่ 5,000 ต้น ให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น งานสุขาภิบาล

สมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนาถ บริเวณพื้นที่สาธารณะ อนามัยและ

ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม

สร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชน

เห็นความส าคัญของ

การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

รวม 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื

1  โครงการ

      4. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบบูรณาการอยา่งสมดลุและยัง่ยนื
            4.10  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

1 10,000 10,000 30,000 30,000 30,000

ผ.02
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หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วย สงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จ านวนผู้ป่วยเอดส์ใน ผู้ติดเชื้อเอดส์มีคุณภาพชีวติและ กองสวสัดิการ

โรคเอดส์ในต าบลหนองหลวง จ านวน 16 คน ต าบลหนองหลวง ความเป็นอยูดี่ขึ้น สังคม

เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ ผู้สูงอายใุนต าบลหนองหลวง จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายมุีคุณภาพชีวติและ กองสวสัดิการ

ผู้สูงอายใุนต าบลหนองหลวง จ านวน 1,170 คน ในต าบลหนองหลวง ความเป็นอยูดี่ขึ้น สังคม

เพื่อเป็นค่าสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพ ผู้พิการในต าบลหนองหลวง จ านวนผู้พิการ ผู้พิการมีคุณภาพชีวติและ กองสวสัดิการ

ผู้พิการในต าบลหนองหลวง จ านวน 260 คน ในต าบลหนองหลวง ความเป็นอยูดี่ขึ้น สังคม

โครงการหลักประกนัสุขภาพ สปสช. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ ประชาชนในต าบลหนองหลวง กจิกรรมที่ส่งเสริมและ ประชาชนในต าบลหนองหลวง

มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการบริการมี ได้รับการดูแลภาพอยา่งทั่วถึง

ในต าบลหนองหลวง ส่วนร่วมดูแลสุขภาพ

ของประชาชน 

อยา่งน้อย ๓ โครงการ

รวม 11,550,593 12,850,409 13,953,806 15,281,015 16,679,8264  โครงการ

200,000

96,000

13,291,647

3,092,179

ส านักปลัด

2,496,000 2,592,000 2,811,072

184,433

1

2

3

4

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้พิการ 2,112,000

184,433 184,433 184,433

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ 96,000 96,000 96,000 96,000

โครงการจ่ายเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ 9,158,160 10,073,976 11,081,373 12,189,510

    1.  ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั
       1.12  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
เทศบาลต าบลหนองหลวง

ก.  ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่๓  การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสง่เสริมคุณภาพชวีติทีด่ี
ข.  ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พ่ือสร้างศักยภาพในการแขง่ขนั

ผ.02
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก
เพื่อให้การระบายน ้ามีความคล่องตัว คลองระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน ้าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน ้าท่วมขัง ในเขตพื นที่ต้าบลหนองหลวง คลองระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมขัง

2 โครงการกอ่สร้างลานกฬีาอเนกประสงค์ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่ในการ
ประกอบกจิกรรมต่าง ๆ และใช้เป็นที่ออก
ก้าลังกาย

กอ่สร้างสนามกฬีาระดับต้าบล จ้านวน  
 1 แห่ง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในเขตพื นที่
ต้าบลหนองหลวง

ประชาชนมีสถานที่ในการจัดกจิกรรม
และออกก้าลังกายเพิ่มขึ น

กองช่าง

โครงการกอ่สร้างประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน ้าประปา

ภายในต้าบลหนองหลวง ใช้กนัอยา่งทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย
บ้านหนองหลวง ถึง บ้านโคกส้าราญ

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ถนนกวา้ง ๖ เมตร ยาว ๕,๑๐๐ เมตร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางถนน การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว
มากขึ น

กองช่าง

เพื่อใช้สอดส่องดูแลความปลอดภัย กล้องวงจรปิด CCTV  

ในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน จ้านวน 16 ตัว

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. สายโคกน ้าเกลี ยง-
ไทยเจริญ ต้าบลส่องดาว

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา

ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว ๒,๐๐๐ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา
สะดวกมากขึ น

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน ้ามีความคล่องตัว คลองระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน ้าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน ้าท่วมขัง ในเขตพื นที่ต้าบลหนองหลวง คลองระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมขัง

เพื่อให้การระบายน ้ามีความคล่องตัว คลองระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน ้าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน ้าท่วมขัง ในเขตพื นที่ต้าบลหนองหลวง คลองระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมขัง

เพื่อให้การระบายน ้ามีความคล่องตัว คลองระบายน ้าภายในหมู่บ้าน ระยะทางขุดลอก สามารถระบายน ้าได้อยา่งรวดเร็ว 

และป้องกนัน ้าท่วมขัง ในเขตพื นที่ต้าบลหนองหลวง คลองระบายน ้า ป้องกนัน ้าท่วมขัง

ฝายน ้าล้น จ้านวนรัวเรือน
ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์
ฝายน ้าล้น จ้านวนรัวเรือน

ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์

ฝายน ้าล้น จ้านวนครัวเรือน

ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์

500,000

500,000

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี กองช่าง

ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี กองช่าง500,000

13 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้นห้วยบง 500,000 500,000 500,000 500,000

14 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้นห้วยขุมปูน เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี 500,000 500,000 500,000

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี

กองช่าง

จ้านวนผู้ใช้น ้าประปา ประชาชนมีประปาใช้อยา่งทั่วถึง กองช่าง

จ้านวนกล้อง CCTV ท้าให้ประชาชนมีความปลอดภัยขึ น กองช่าง

20,000,000

3,000,000

1,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

1,000,000 1,000,000

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1 โครงการขุดลอกคลองในต้าบลหนองหลวง

3 พื นท่ีในต้าบลหนองหลวง

โครงการขุดลอกห้วยบง

5 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด CCTV

9 โครงการขุดลอกห้วยกา้นเหลือง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

12 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้นห้วยกา้นเหลือง

10

11 โครงการขุดลอกห้วยขุมปูน

ผลที่คาดว่าจะได้รบั

ส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    

เทศบาลต าบลหนองหลวง
ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง

ผ.02/1
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ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถ่ินในเขตจงัหวดัสกลนคร : ยทุธศาสตร์ที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

หน่วยงาน

2561 2562 2563 2564 2565 รบัผิดชอบ

(ผลผลิตโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) หลัก

ฝายน ้าล้น จ้านวนครัวเรือน

ขนาดกวา้ง ๑๒ เมตร สูง ๒ เมตร ที่ได้รับประโยชน์

โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนน คสล . เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว 1,5๐๐ เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

สายบ้านหนองหลวง ถึง บ้านโคกกอ่ง ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา หนา ๐.15 เมตร สะดวกมากขึ น

17 โครงการกอ่สร้าง PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั นทางเดินซีเมนต์  ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางธรรมชาติ  ถนนลาดยาง    
สายบ้านหนองไผ่    หมู่ 12 บ้านไผ่หลวง

เพื่อแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการสัญจรไป-มา ให้ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยยิง่ขึ น                    
เพื่อแกไ้ขปัญหาการซ่อมแซมถนนบ่อยครั ง

โดยกอ่สร้าง  PARA ASPHALT 
CONCRETE ชั นทางเดินซีเมนต์  
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 
ขนาดกวา้ง 5 เมตร ยาว 2,378 เมตร 
 หนา 0.20 เมตร  งานผิวจราจร    
PARA AC หนา 0.05 เมตร             
พื นท่ีรวมไม่น้อยกวา่ 11,890 ตร.ม.

 -  - 8,362,000  -  - ระยะทางถนน ประชาชนมีถนนในการสัญจรไป-มา
สะดวกและปลอดภัยมากขึ น

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคม ถนนกวา้ง ๕ เมตร  ยาว 2,370 เมตร ประชาชนมีถนนในการสัญจรไปมา

ที่สะดวกและรวดเร็วในการสัญจรไปมา หนา ๐.15 เมตร สะดวกมากขึ น

รวม 47,535,000 47,535,000 55,897,000 47,535,000 47,535,000

16 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000

500,000 500,000 ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี กองช่าง15 โครงการกอ่สร้างฝายน ้าล้นห้วยกดุหัวควาย เพื่อให้ประชาชนมีน ้าใช้ตลอดปี 500,000 500,000 500,000

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที ่5  การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลกัธรรมาภบิาล

      5. ยทุธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองหลวง ดา้นการบริหารจดัการทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและความมัน่คง
 5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รบั

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)    
ส าหรบัโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลหนองหลวง

ระยะทางถนน กองช่าง

ระยะทางถนน กองช่าง7,035,00018 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
ถนนสายบ้านหนองไผ่

7,035,000 7,035,000 7,035,000 7,035,000

18  โครงการ

เป้าหมายที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 

คอมพิวเตอร์ ชนิด LED สี แบบ Network
 จ านวน 1 เคร่ือง

2 แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จดัซ้ือ/เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 
ส านักงาน จ านวน ๑ เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 7-9 ส านักปลัด,
ส านักงาน จ านวน 2 ชดุ  กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ พัดลมอตุสาหกรรม  
ส านักงาน แบบต้ังพื้นสามขาจ านวน ๕ ตัว  

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชมุ 
ไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 1 ชดุ

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
(งานบริหารงานทั่วไป) คอมพิวเตอร์ แบบฉดีหมกึ (Inkjet) 

จ านวน 1 เคร่ือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6

(งานบริหารงานทั่วไป) ส านักงาน จ านวน 2 ชดุ  

แผนงานบริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงานทั่วไป)
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
(งานบริหารงานทั่วไป) คอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน ๒ เคร่ือง
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก

(งานบริหารงานทั่วไป) ส านักงาน จ านวน 2 หลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป ประเภทครุภัณฑ์
(งานบริหารงานทั่วไป) คอมพิวเตอร์

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

1

12

13,000 ส านักปลัด

 - 8,600  -  -  - ส านักปลัด

ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 7-9 
จ านวน 1 ชดุ

12,000 12,0009

10

หมวดครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน *จอขนาด
ไม่น้อยกวา่ 19 นิว้จ านวน ๑ เคร่ือง

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักปลัด

11,000 11,000 11,000

11 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

หมวดครุภัณฑ์

ส านักปลัด

6 100,000

ส านักปลัด

ส านักปลัด

13,000 13,000

8 11,000 11,000

7 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900

100,000 100,000 100,000 100,000

12,000 ส านักปลัด

ส านักปลัด

ส านักปลัด

5 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

4 เคร่ืองท าน้ าร้อน 1 เคร่ือง 12,000 12,000 12,000 12,000

3 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

ส านักปลัด

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ส านักปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

ผ.03ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ - 7,000 7,000 7,000 7,000 ทุกกอง ดังนี้ สป.3 เคร่ือง 

(งานบริหารงานทั่วไป) คอมพิวเตอร์ อเนกประสงค์ (Smart กศ.2 เคร่ือง กองคลัง 2 เคร่ือง

Card) จ านวน10เคร่ือง สวสัดิการ 2 เคร่ือง กช. 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ
(งานบริหารงานทั่วไป) คอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank 

Printer) จ านวน ๒ เคร่ือง
รวม 293,900 309,500 310,500 310,500 310,500

ประเภท งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

8,600 8,600 8,600 ส านักปลัด

13

14

ที่ แผนงาน

 -  -

หมวด

14  รายการ

ผ.03ผ.03ผ.03ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด

ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน  จ านวน 1 คัน งานสุขาภิบาลอนามยั
และส่ิงแวดล้อม

รวม  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

1

1  รายการ

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
ส านักงานเทศลบาลต าบลหนองหลวง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
ผ.03ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเกบ็เอกสาร 

(บริหารงานคลัง) ส านักงาน ชนิด 2 บาน เปิดมาตรฐาน มอก. 
จ านวน  2 หลัง

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 
(บริหารงานคลัง) คอมพิวเตอร์ แบบฉดีหมกึ (Inkjet) 

จ านวน 1 เคร่ือง
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6

(บริหารงานคลัง) ส านักงาน จ านวน 1 ชดุ  
แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์  ALL IN ONE
(บริหารงานคลัง) คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1  เคร่ือง

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเกา้อี้ 

(บริหารงานคลัง) ส านักงาน จ านวน 1 ชดุ  ขนาด 120x60x75 ซม.

แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้บานเล่ือนกระจก

(บริหารงานคลัง) ส านักงาน ขนาดไมต่่ ากวา่ 5 ฟุต จ านวน 1 หลัง

รวม 60,400 31,400 56,400 56,400 56,400

 -4,000

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

กองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

 -

25,000           

บัญชีครุภัณฑ์

6 6,000              6,000              6,000              6,000              6,000              

กองคลัง

5

5,500 กองคลัง

 -  - กองคลัง

4 25,000  - 25,000           25,000           

กองคลัง

7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 กองคลัง

6  รายการ

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

5,500 5,500 5,500 5,500
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

เคร่ืองดับเพลิง
แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จ ำนวนแอร์ที่ติดในรถยนต์กู้ชพีกู้ภัย

ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์เคร่ือง

ดับเพลิง

แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า เคร่ืองรับส่งวทิยจุ ำนวน ๑ เคร่ือง
และวทิยุ ระบบ VHF/FM ชนิดเมอืถอื 5 วตัต์

แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จ ำนวนชดุ อปพร. ครบตำม
ส านักงาน จ ำนวนสมำชกิอปพร. ใน

เทศบำลต ำบลหนองหลวง

8 แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้า วทิยส่ืุอสำร (วอ) จ ำนวน 5 เคร่ือง  - 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด

และวทิยุ

รวม 1,526,700 1,541,700 1,571,700 1,541,700 1,397,000

ชดุดับเพลิงครบชดุ จ านวน 5 ชดุ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

50,000           ส านักปลัด

2 15,000  -  -

4

ส านักปลัด

3 จ ำนวนคุรภัณฑ์ดับเพลิง  - 50,000           50,000           

 -  -

50,000           

5 30,000  - 30,000  -  -

ส านักปลัด9 แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ซ้ือถงัน้ าแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ
 1,000 ลิตร

50,000           

37,000 37,000 37,000 37,000 37,000

144,700 144,700 144,700  -6 แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

หลังคารถกู้ชพีกู้ภัย จ านวน 1 หลัง 144,700 ส านักปลัด

50,000           50,000           50,000           50,000           ส านักปลัด

ส านักปลัด

8  รายการ

7 แผนงานรักษาความสงบภายใน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

รถกู้ชพีกู้ภัย จ านวน 1 คัน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ส านักปลัด
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 

คอมพิวเตอร์ แบบฉดีหมกึ (Inkjet) 
จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 

คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เคร่ืองพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์

แผนงานการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองเล่นส าหรับเด็กปฐมวยั 

การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในต าบลหนองหลวง

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้บานเล่ือนกระจก

ส านักงาน ขนาดไมต่่ ากวา่ 5 ฟุต จ านวน 4 หลัง

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ทีวจีอแบนระดับความละเอยีด 
โฆษณาและเผยแพร่ 55 นิ้ว จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ 
คอมพิวเตอร์ ชนิด LED สี แบบ Network

 จ านวน 1 เคร่ือง
แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โต้ะท างานพร้อมเก้าอี้ - 39,000 39,000 39,000 39,000 กองการศึกษา

จ านวน 3 ชุด

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร มอก.มาตรฐาน ชนิด - 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา

2 บานเปิด  จ านวน 2 หลัง

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองพมิฑ์ Multifunction ชนดิเลเซอร์หรือLED - 18,000 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา

ขาวด า  จ านวน ๒ เคร่ือง

แผนงานบริหารการศึกษา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุก้ส าหรับงาน - 22,000 22,000 22,000 22,000 กองการศึกษา

ประมวลผล 1 เคร่ือง

รวม 224,800 315,800 315,800 315,800 315,800

8

9

10

11

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

9,900              กองการศึกษา

7 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 กองการศึกษา

กองการศึกษา

4 28,000           

6 โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน 1 ชดุ 9,900              9,900              9,900              9,900              

5 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

3 100,000 100,000 100,000 100,000

กองการศึกษา

32,000

28,000           28,000           28,000           28,000           

กองการศึกษา

7,900 7,900 กองการศึกษา

100,000 กองการศึกษา

2 32,000 32,000 32,000 32,000

11  รายการ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

1 7,900 7,900 7,900

ผ.03ผ.03ผ.03ผ.03

99



เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพน่หมอกควนั จ านวน 1 เคร่ือง -  - 59,000 59,000 59,000 ส านักปลัด

การเกษตร ปริมารการฉีดพน่น  ายาไม่น้อยกวา่ 40 ลิตร/ชั่วโมง งานสุขาภิบาลอนามยั
เคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 25 แรงม้า และส่ิงแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้เกบ็เอกสาร 2 ชั น  ชั นเป็นกระจก  ชั นล่างเป็นตู้ทึบ -  - 6,500 6,500 6,500 ส านักปลัด
ส านักงาน ขนาด 91 x 45 x 182 ซม. งานสุขาภิบาลอนามยั

และส่ิงแวดล้อม
รวม  -  - 65,500 65,500 65,500

งบประมาณ

2

2  รายการ

1

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

ผ.03ผ.03ผ.03ผ.03
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉดีหมกึ กองสวสัดิการ

คอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ังถงัหมกึพิมพ์ (Ink Tank สังคม

Printer) จ านวน 1 เคร่ือง
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จดัซ้ือตู้เหล็กส าหรับเกบ็เอกสาร กองสวสัดิการ

ส านักงาน ชนิด 2 บานเล่ือน มอก. สังคม

จ านวน 1 หลัง
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ กล้องถา่ยรูปดิจติอล กองสวสัดิการ

การโฆษณาและ จ านวน ๑ ตัว สังคม

เผยแพร่
แผนงานสังคมสงเคราะห์ หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน

คอมพิวเตอร์ จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ 19 นิ้ว
จ านวน 1  เคร่ือง

รวม 14,000 14,000 36,300 36,300 36,300

8,000

4,300 4,300 4,300

 - กองสวสัดิการสังคม

8,000 8,000

2

3

6,000

8,000

4

8,000

4  รายการ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง
ที่ แผนงาน

 - 18,000           18,000           18,000           

หมวด ประเภท งบประมาณ

1

6,000 6,000 6,000 6,000

 -  -
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เป้าหมาย หน่วยงานที่
(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ ตู้เหล็กเกบ็เอกสารมาตรฐาน มอก. 

ส านักงาน ชนิด 2 บานเปิด จ านวน 2 หลัง

แผนงานเคหะและชมุชน ประเภทครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก 

คอมพิวเตอร์ (Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ

ขนาด A3 จ านวน 1 เคร่ือง

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ โต๊ะท างานพร้อมเกา้อี้ ระดับ 3-6

ส านักงาน จ านวน 1 ชดุ  

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส านักงาน

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ส ารวจ

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ จา้งเหมาติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า 

ไฟฟ้าและวทิยุ ขนาด 160 KVA จ านวน ๑ เคร่ือง

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

จ านวน ๑ ชุด ประกอบด้วย กรวยทดสอบ

ถาดรอง  แท่งเหล็ก 

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ปั้มน้ าอตัโนมติั จ านวน 1 ชดุ

ขนาด 2 แรงมา้  220 โวลต์

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ปั้มน้ าซับเมอร์ส จ านวน 1 ชดุ

ขนาด 2 แรงมา้  220 โวลต์

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น เคร่ืองตัดคอนกรีต จ านวน 1 เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

ขนาดใบตัด 14 นิว้ 

กองชา่ง

10 กองชา่ง

40,000 40,00040,000

40,000 40,000 กองช่าง

9 ประเภทครุภัณฑ์เกษตร 40,000 40,000

40,000 40,000 40,000

7

ประเภทครุภัณฑ์เกษตร8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง

5,000 กองช่าง

6 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชา่ง

6,900 กองช่าง

3

5 ล้อวดัระยะ จ านวน ๑ ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000

4 6,900 6,900 6,900 6,900

5,500 5,500 5,500 5,500

กองช่าง

8,500 กองช่าง

กองช่าง

2 หมวดครุภัณฑ์ 8,500 8,500 8,500

12,000

8,500

1 12,000 12,000 12,000 12,000

5,500

เกา้อี้ส านักงาน จ านวน ๑ ตัว
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เป้าหมาย หน่วยงานที่

(ผลผลติของครุภัณฑ์) 25๖๑ 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลกั

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส านักปลัด
ยานพาหนะและขนส่ง ขนาด 6 ตัน  จ านวน 1 คัน งานสุขาภิบาลอนามยั

และส่ิงแวดล้อม
แผนงานเคหะและชมุชน หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์อื่น แบบหล่อคอนกรีตจ านวน 1 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

ขนาด 20 x 20 ซม. 
รวม 687,900 3,087,900 3,087,900 3,087,900 3,087,900

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖5)

ส านักงานเทศบาลต าบลหนองหลวง
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณ

12 กองช่าง

11

12  รายการ

ผ.03ผ.03ผ.03ผ.03
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ส่วนที่ ๔ 

การติดตามและประเมนิผล 
 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมี  
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณา
จากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป 
และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง   
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไป  
สู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

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

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ 

(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)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก 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)  

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๘ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 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 การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
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 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

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)  

 
 



๑๐๙ 
 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๐ 
 
๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยตอ้ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง่พอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถปุระสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏบิัติราชการตามทีไ่ด้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



๑๑๓ 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแ
นน
เต็ม 

คะแ
นนที่
ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
 
๕.๑๐ มีการ
ประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕)  

 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

 
การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

 
 



๑๑๔ 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๕ 
 
๔.2.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

4.2.1.1 แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
(1) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ด าเนินการตรวจสอบและกรอบรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้กองวิชาการและแผนงาน 
(2) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม  โดยใช้ เครื่องมือในการส ารวจ  เช่น  การสังเกตแบบสอบถาม 

แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
(3) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล  (ข้อ 1 และข้อ 2) 

แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการในปีถัดไป 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4.2.1.2  การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือหาข้อสรุป 
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน  (Lessons learned) ที่จะ
ช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกับ
โครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
 

4.2.1.3  การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล  
การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ 
ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง น าเสนอรายงานผลและเสนอความ
คิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

4.2.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 



๑๑๖ 
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของ
โครงการเพื่อน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

 
รูปแบบของการติดตามและประเมินผล แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประกอบไปด้วย แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ แบบดังแผนภูม ิต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
Input 

 

 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
Output 

 

แบบติดตามแผน ฯ 
Process 

 
แบบที่ ๑  
การประเมินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

แบบที่ ๒  
แบบติดตามและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ ๓/๑  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

แบบที่ ๓/๒ 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
แบบที่ ๓/๓ 
แบบประเมินความพอใจ
ต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 
 



๑๑๗ 
 
 

4.2.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่ ๑ แบบช่วยการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ....................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
 
 



๑๑๘ 
 
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ค าชี้แจง : แบบที ่๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงาน
ภายในเดือนตุลาคม - ธันวาคม  

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ....................................................................................  
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – ธนัวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม – มีนาคม) 
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน) 

 
ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  ๑ ปีที่  ๒ ปีที่  ๓ ปีที่ 4 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

รวม           
 



๑๑๙ 
 
 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ป ี........................ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน

โครงการที่
เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่อยู่

ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

 จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

             
             
             
             

รวม             

 
5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี ............................ 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       
       
       

รวม       
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี .......... 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

      
      
      
      

รวม      
 
 
 
 
 



๑๒๐ 
 
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ........................................................................... 
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน : ....................................................... 
 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ......................................... 
๓. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
   
   
   
   
   
   
   
 



๑๒๑ 
 
 
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

๔. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
๕. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑...................................................................................  
๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น คะแนนความพึง
พอใจ  (เต็ม ๑๐ 

คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชน ทราบ  

๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 



๑๒๒ 
 

 
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน 

   ท้องถิ่นในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. เพศ    (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒. อายุ    (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี   (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 

(๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี   (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา   (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  (๓) อนุปริญญา/
เทียบเท่า 

(๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี   (๖) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก   (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

(๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา   (๖) เกษตรกร 
(๗) อ่ืนๆ (ระบุ ) ............................................................................  
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

   

๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

 



๑๒๓ 
 
 
แบบที ่๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. เพศ    (๑) ชาย   (๒) หญิง 
๒. อายุ    (๑) ต่ ากว่า ๒๐ ปี  (๒) ๒๐ - ๓๐ ปี    (๓) ๓๑ – ๔๐ ปี 

(๔) ๔๑ – ๕๐ ปี   (๕) ๕๑ – ๖๐ ปี    (๖) มากกว่า ๖๐ ปี 
๓. การศึกษา   (๑) ประถมศึกษา  (๒) มัธยมศึกษา/เทียบเท่า  (๓) อนุปริญญา/เทียบเท่า 

(๔) ปริญญาตรี   (๕) สูงกว่าปริญญาตรี   (๖) อ่ืนๆ 
๔. อาชีพหลัก   (๑) รับราชการ   (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

(๔) รับจ้าง   (๕) นักเรียน/นักศึกษา   (๖) เกษตรกร 
(๗) อ่ืนๆ (ระบุ ) ............................................................................ 
 

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา

ด้านโดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน (๑๐ คะแนน) 
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
๔) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
๖) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๗) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 

 



๑๒๔ 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนา 
 เทศบาลต าบลหนองหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ในการด าเนิน โครงการตามเทศบัญญั ติงบประมาณ   โดย ได้มีการก่อหนี้ ผู กพัน/ ลงนามในสัญญา  
รวม 94 โครงการ  จ านวนเงิน 25,396,738.24  ล้านบาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 94 โครงการ 
จ านวนเงิน 25,396,738.24  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ด้านทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 29 15,865,283.28 29 15,865,283.28 

ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
6 273,340.00 6 273,340.00 

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1 203,000.00 1 203,000.00 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 3 90,300.00 3 90,300.00 

ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิ
บาลและความมั่นคง 55 8,915,215.00 55 8,915,215.00 

รวม 94 25,347,138.28 94 25,347,138.28 

     

เปรียบเทียบงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายกับงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563      
คิดเป็นร้อยละ  89.05 

     

เปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ด าเนินการกับจ านวนโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    
พ.ศ.2563   คิดเป็นร้อยละ 84.68 

 
 
 
 



๑๒๕ 
 
๔.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  

ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิต
และทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  
หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับ  
การประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริม
ด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง  ๆ 
ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้ านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรั ง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น  
เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า  
แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น   

 
(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม   การเกษตร  
เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวน
มาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  
ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณี
โครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 


