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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การบริการ
พ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

            

    1.1  
แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

62 19,548,560 58 18,245,470 21 9,675,450 20 7,862,900 27 9,487,900 188 64,820,280 

                 
รวม 62 19,548,560 58 18,245,470 21 9,675,450 20 7,862,900 27 9,487,900 188 64,820,280 
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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

            

    2.1  
แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

7 305,000 7 305,000 7 305,000 7 305,000 7 305,000 35 1,525,000 

    2.2  
แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 5 250,000 25 1,250,000 

    2.3  
แผนงาน
การเกษตร 

3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 140,000 3 130,000 15 700,000 

รวม 14 695,000 15 695,000 15 695,000 15 695,000 15 695,000 75 3,475,000 
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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาสังคม 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

            

    3.1  แผนงาน
การศึกษา 

21 11,344,720 21 10,944,720 21 11,343,800 19 10,934,800 19 11,034,800 101 55,693,840 

    3.2  แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

20 2,940,000 22 3,540,000 20 3,540,000 20 3,040,000 20 3,040,000 102 16,100,000 

    3.3  แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 5 453,000 6 543,000 6 503,000 5 453,000 5 453,000 27 2,405,000 

    3.4  แผนงาน
งบกลาง 

1 13,000,000 1 13,000,000 1 13,000,000 1 14,000,000 1 15,000,000 5 68,000,000 

    3.5  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 5 250,000 

รวม 48 27,787,720 51 28,077,720 49 298,527,800 46 28,477,800 46 29,577,800 240 142,448,840 
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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสุขภาพ
อนามัย และการ
ป้องกันโรค 

            

    4.1  แผนงาน
สาธารณสุข 
    4.2  แผนการ
ศึกษา 

26 
1 

2,662,600 
10,000 

27 
1 

2,070,200 
10,0000 

25 
1 

1,969,200 
10,000 

24 
1 

1,919,200 
10,000 

25 
1 

1,869,200 
10,000 

125 
5 

10,499,400 
50,000 

รวม 27 2,762,200 29 2,129,200 26 1,979,200 25 1,929,200 24 1,879,200 130 10,679,400 
5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

            

    5.1  แผนงาน
เคหะและชุมชน 

2 2,400,000 1 2,000,000 1 600,000 1 600,000   5 6,400,000 

    5.2  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

19 5,260,000 19 5,240,000 18 2,920,000 18 3,010,000 18 5,200,000 92 21,630,000 

รวม 21 7,860,000 23 7,240,000 19 4,120,000 19 3,610,000 18 5,200,000 114 28,030,000 
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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย การจัด
ระเบียบสังคม 
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

            

    6.1  แผนงาน
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

9 940,000 10 1,260,000 10 1,260,000 10 1,260,000 10 1,260,000 49 5,980,000 

    6.2  แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

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

    6.3  แผนงาน
การรักษาความสงบ
ภายใน 

17 7,725,000 16 3,225,000 16 3,925,000 15 2,925,000 13 2,125,000 77 19,925,000 

รวม 26 8,695,000 26 4,515,000 26 5,215,000 25 4,215,000 23 3,415,000 126 26,055,000 
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ผ. 01 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเมือง การ
ปกครอง การ
บริหารจัดการ 

            

    7.1  
แผนงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 

17 3,945,000 17 3,945,000 17 3,945,000 17 3,945,000 17 3,945,000 85 19,725,000 

7.2  แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 
7.3  แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

4 
 
 
 

2 

850,000 
 
 
 

70,000 

4 
 
 
 

2 

750,000 
 
 
 

70,000 

 
 
 
 

2 

 
 
 

70,000 

2 
 
 
 

2 

500,000 
 
 
 

70,000 

2 
 
 
 
2 

1,000,000 
 
 
 

70,000 

12 
 
 
 

10 

3,100,000 
 
 
 

350,000 

รวม 23 4,815,000 23 4,765,000 19 4,015,000 21 4,015,000 21 4,515,000 107 23,175,000 
รวมท้ังสิ้น 221 75,053,880 221 69,157,390 175 57,757,450 169 54,334,900 174 58,299,900 960 314,603,520 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน  าโขง  
   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  1.  การพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน  าโขง 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการพื นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง๓ ม. ยาว ๓๐ ม.  
มีพื นท่ี คสล. ๙๐ ตร.ม. หรือ
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด 
(ถนนบ้านนายเพ็ง  สิมลี 
หมู่  1  ต.หนองอ้อ) 
 

60,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



 

83 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  4  ม.  ยาว  
250  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. 
หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
 (ซอยหนองกุงพัฒนา  
หมู่  3 ต.หนองอ้อ) 
 

 550,000 550,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

3 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4  ม.ยาว 400 
ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 1,600  ตร.ม.
หรือตามแบบแปลนท่ีและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยมานิตย์ (ข้างวัดป่า
ธรรมคุณวรจิตร) หมู่ 7  
ต.หนองอ้อ) 
 

  990,000 990,000 990,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4  ม.ยาว 235 
ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 940  ตร.ม.หรือ
ตามแบบแปลนท่ีและรายการ
ท่ีเทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด 
(ถนนรอบล าห้วยแคน  หมู่ 1 
ต.โนนหวาย) 
 

500,000 500,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  4  ม.ยาว 116  
ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 464 ตร.ม. หรือ
ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด  
(ถนนรอบหนองเม็ก 
(ช่วงท่ี 1) หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 
 

245,920  245,920   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  3.5  ม.ยาว 
346  ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 1,211 ตร.ม. 
หรือตามแบบแปลนท่ีและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ถนนรอบหนองเม็ก 
 (ช่วงท่ี 2) หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 
 

 641,830 641,830   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

7 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  3  ม.ยาว 63  
ม. หรือมีพื นท่ี คสล.  
ไม่น้อยกว่า 189 ตร.หรือตาม
แบบแปลนท่ีและรายการท่ี
เทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยบ้านนายสุขสันต์  หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 
 

100,170 100,170    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3  ม.ยาว 33  ม. 
หรือมีพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 
99 ตร.ม. หรือตามแบบ
แปลนท่ีและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด 
(ซอยบ้านพ่อวิเชียร  หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 

52,470 52,470    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

9 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  3  ม. ยาว  76  
ม.  หรือมีพื นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า  228  ตรม.  หรือตาม
แบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดงก าหนด 
(ถนนสายภูกระแต -  
วัดป่าพัฒนาธรรม  หมู่  2 
ต.โนนหวาย) 

 150,000   150,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 
37 เมตร หรือตามแบบแปลน
ท่ีเทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยข้างโรงบล็อก
พังคี หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

 260,000 260,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

11 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
350 เมตร หรือตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด (ซอยข้างวัดป่า
ธรรมคุณวรจิตร หมุ่ 7 ต.
หนองอ้อ) 

 770,000 770,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 
 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 
เมตร หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยอ้อมใจ หมู่ 2 
ต.โนนหวาย) 

55,000 55,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

13 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 61 
เมตร หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยหลังร้านศรีอุดม 
หมู่ 2 ต.หนองอ้อ) 

 110,000 110,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 

88 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 
เมตร หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยบ้านยายสม หมู่
2 ต.โนนหวาย) 

50,000 50,000 50,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

15 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 27 ม. 
มีพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 81 
ตร.ม. หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยพ่อนาย หมู่ 1  
ต.หนองอ้อ) 

65,000    65,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

16 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 27 ม. 
มีพื นท่ี คสล. ไม่น้อยกว่า 81 
ตร.ม. หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยชาติพัฒนา หมู่ 
2 ต.โนนหวาย) 

200,000   200,000  ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

17 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 129 
เมตร มีพื นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 516 ตร.ม. หรือตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลภู
ผาแดงก าหนด (ถนนพังคี
พัฒนา ข้างประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

300,000    300,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 27 
เมตร มีพื นท่ี คสล. ไม่น้อย
กว่า 81 ตร.ม. หรือตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด (ซอยบ้านยาย
น้อย หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

 50,000   50,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ก่อสร้าง
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาด กว้าง 3 ม. ยาว 24 ม. 
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย
นายบุญเพ็ง ศรีลาโคตร หมู่ 1 
ต.โนนหวาย)  

40,000 40,000 40,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้าง
ลู่ทางเดิน
เท้า คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 
1,700 เมตร หรือตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด (รอบหนองแวง
อึมครึม หมู่ 5 ต.โนนหวาย) 
 

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ความยาว
ทางเดินเท้า
ท่ีสร้างเสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 207 
ม.  หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ถนนพังคีบูรพา – 
ห้วยช้าง หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

500,000    500,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

22 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 77 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย
บ้านนางผัน อ้อยแขม หมู่ 8 
ต.โนนหวาย) 

 130,000  130,000   ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

23 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 118 
ม.  หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยบ้านนางจันทร์  
ภูพาดแร่ หมู่ 8 ต.โนนหวาย) 

200,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 373 
ม.  หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ถนนพังคีบูรพา  
ตอน 1 หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 
 

900,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

25 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 35 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย
นายประดับ  แก้วแสน 

หมู่ 5 ต.โนนหวาย) 
 

50,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

26 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 30 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย 

พ่อทองลา สมสาย หมู่ 1 

ต.โนนหวาย) 
 

50,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 25 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด  
(ซอยยายสม หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

40,000 40,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 80 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด          
(ซอยนายไมล์  สุวรรณสนธ์ิ 

หมู่ 7 ต.หนองอ้อ) 

150,000 150,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

29 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 50 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย 

ครูศักด์ิ หมู่ 3 ต.หนองอ้อ) 

100,000     ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 284 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด          
(ซอยร่วมใจพัฒนา  หมู่ 3 ต.
หนองอ้อ) 

500,000 500,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 34 ม.  
หรือตามแบบแปลนท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย
แม่ดวง หมู่ 1 ต.หนองอ้อ) 

50,000 50,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 145 
ม.  หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ซอยครูจันสี  
สระแก้ว หมู่ 7 ต.หนองอ้อ) 

250,000    250,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม.ยาว 381 ม. 
โดยการปูแอสฟัลท์ติก 4 ซม. 
หรือตามแบบแปลนท่ีและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด  
(ถนนหนองกุงพัฒนา หมู่ 3 
ต.หนองอ้อ) 

500,000 500,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 600 
ม. หรือมีพื นท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า 3,000  ตร.ม. หรือตาม
แบบแปลนท่ีและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ถนนมิตรสัมพันธ์  
หมู่ 1 - 9 ต.โนนหวาย) 

  850,000  850,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  5  ม. ยาว  600 
ม.  หรือมีพื นท่ีลาดยางไม่น้อย
กว่า  750  ตรม.  หรือตาม
แบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด 
(ถนนราษฎร์บูรณะ  หมู่ 3  
ต.หนองอ้อ) 

   800,000 800,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

36 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 200 ม. 
หรือมีพื นท่ีลูกรังไม่น้อยกว่า 
800 ตร.ม. หรือตามแบบ
แปลนท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด (ซอยวรรณี 
หมู่ 3 ต.หนองอ้อ) 

 50,000  50,000  ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 400  
ม. มีพื นท่ีลูกรังไม่น้อยกว่า 
240 ตร.ม. หรือตาม 
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด  
(ถนนริมห้วยโพนเพ็ก  
หนองอ้อ - บล็อกคอนเวิร์ส) 
หมู่ 7 ต.หนองอ้อ) 
 

   31,200 31,200 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

38 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4  ม.ยาว 150 
ม. มีพื นท่ีลูกรังไม่น้อยกว่า 
600  ตร.ม. หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด  
(ซอยนายเปีย - ยายกอง 
หมู่ 7 ต.หนองอ้อ) 
 

 100,000  100,000 100,000 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

39 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว150ม. 
มีพื นท่ีลูกรังไม่น้อยกว่า 90 
ตร.ม. หรือตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด  
(ถนนจากหนองแซง - ล าห้วย
แคน  หมู่ 1 ต.โนนหวาย) 

  11,700 11,700 11,700 ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  5  ม.ยาว  500  
ม.หรือมีพื นท่ีลูกรัง 
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม. 
หรือตามแบบแปลนท่ีและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด ถนนตัดผ่าน
หนองแซงไป ล าห้วยแคน  
หมู่ 1 ต.โนนหวาย) 
 

  500,000 500,000  ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

41 ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง  5  ม. ยาว  500  
ม.หรือมีพื นท่ีลูกรังไม่น้อยกว่า 
2,500 ตร.ม. หรือตามแบบ
แปลนท่ีและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนดซอยพังคี  หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 
 

 500,000 500,000   ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 ม.ยาว 690 
ม. หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด 
(ซอยพังคีพัฒนาตอน 2  
 หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

100,000 100,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 373 
ม. หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด 
(ซอยพังคีพัฒนาตอน 1  
 หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

100,000 100,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 2.50 ม.ยาว 
167 ม. หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล
ภูผาแดงก าหนด (ถนนตัด
ผ่านหนองแซง – ล าห้วยแคน 
หมู่ 1 ต.โนนหวาย) 

50,000 50,000    ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 ม.ยาว 400 
ม. หรือมีพื นท่ีลูกรังไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม. หรือตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด  
(ซอยพังคีพัฒนา (พ่อมีศักด์ิ 
กาละมหา) หมู่ 2 
ต.โนนหวาย) 

200,000 200,000  
 

  ความยาว
ถนนท่ีสร้าง

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 ก่อสร้างลาน 
คสล.
เอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ี
ด าเนิน
กิจกรรม
ต่างๆ ของ
ชุมชน 

ขนาดกว้าง 10 X 18 ม. 
หนา 10 ซม. หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ม.9  
ต.โนนหวาย) 

80,000 80,000    จ านวนลาน
เอนกประสงค์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 

47 ก่อสร้างลาน 
คสล.
เอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ี
ด าเนิน
กิจกรรม
ต่างๆ ของ
ชุมชน 
 

จ านวนพื นท่ี 1,504 ตร.ม. 
หนา 10 ซม. หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ม.2  
ต.โนนหวาย) 

680,000 680,000    จ านวนลาน
เอนกประสงค์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

48 ก่อสร้างลาน 
คสล.
เอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็น
สถานท่ี
ด าเนิน
กิจกรรม
ต่างๆ ของ
ชุมชน 
 

ขนาดกว้าง 20 X 30 ม. 
หนา 10 ซม. หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ม.2  
ต.หนองอ้อ) 

270,000 270,000    จ านวนลาน
เอนกประสงค์ 

ชุมชนมีสถานท่ี
ในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 

49 ก่อสร้าง
ทางเดินเท้า 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 
37 เมตร  หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ซอย
บ้านนายบุญเพ็ง หมู่ 2 ต.
โนนหวาย) 

40,000 40,000 40,000   ความยาว
ทางเดินเท้าท่ี
สร้างเสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 4 ซ.ม. กว้าง 4 เมตร 
ยาว 606 เมตร หรือตาม
แบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ถนนหน้าวัดป่า
ธรรมคุณวรจิตร หมู่ 7  ต.
หนองอ้อ) 

650,000 650,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 

 



 

100 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 4 ซ.ม. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 438 เมตร หรือตาม
แบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด (ถนนพิมพ์ภูลาด หมู่ 
2  ต.โนนหวาย) 

630,000 630,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
230 เมตร หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ถนน
พิทักษ์สันติ หมู่ 5  ต.โนน
หวาย) 

500,000 500,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

53 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด (ถนน
หนองอ้อ หมู่ 1 ต.หนองอ้อ)  

500,000 500,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

54 
 

ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
241 เมตร  กว้าง 4 เมตร 
ยาว 107 เมตร โดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพื นท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,271 ตรม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
ก าหนด (บ้านศรีซมช่ืน – 
บ้านหนองสวรรค์ หมู่ 3 – 7  
ต.หนองอ้อ) 

350,000 350,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 
เมตร หรือมีพื นท่ี คสล. ไม่
น้อยกว่า 75 ตารางเมตร 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
ก าหนด (ถนนประชาบ ารุง  
หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

60,000    60,000 ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

56 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
291 เมตร โดยการปูแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 
เซนติเมตร หรือมีพื นท่ีลาด
ยางไม่น้อยกว่า 1,077 
ตารางเมตร  (ถนนบ้านพังคี – 
วัดป่าพัฒนาะรรม หมู่ 2 ต.
โนนหวาย) 

300,000    300,000 ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

เพ่ือให้
ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

57 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนน คศล. ขนาด
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 380 
เมตร ตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลก าหนด 
(ถนนพิมพ์ภูลาด หมุ่ 2 ต.
โนนหวาย) 

500,000    500,000 ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ความยาวถนนท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซมเสร็จ 

กองช่าง 

58 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 87 เมตร หนา 4 ซม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด (ซอยชาติ
พัฒนา หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

100,000    100,000 ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

59 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 203 เมตร หนา 4 ซม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด (ถนนหน้าโรง
ฆ่าสัตว์ หมู่ 9 ต.โนนหวาย) 

250,000 250,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 182 เมตร หนา 4 ซม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด (ซอย ล 
พัฒนา หมู่ 5 ต.โนนหวาย) 

200,000 200,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

61 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 75 เมตร หนา 4 ซม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด (ซอยศรีลม 
หมู่ 3 ต.หนองอ้อ) 

100,000 100,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

62 ซ่อมแซม
ถนน คสล. 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ปูทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 130 เมตร หนา 4 ซม. 
ตามแบบแปลนและรายการท่ี
เทศบาลก าหนด (ซอยนาย
เปีย – ศาลาประชาคม ม.7  
ต.หนองอ้อ) 

150,000 150,000    ความยาว
ถนนท่ีได้รับ
การซ่อมแซม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

63 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง  

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ซอยข้างวัดป่าธรรมคุณวรจิตร 
(แยกทองพูน) พื นท่ีผิวลาด
ยางไม่น้อยกว่า 2,825 
ตารางเมตร ตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลก าหนด
(ซอยข้างวัดป่าธรรมคุณว
รจิตร (แยกทองพูน) หมู่ 7 ต.
หนองอ้อ) 

830,000 830,000    ความยาว
ถนนท่ีซ่อม

เสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

64 ก่อสร้างราง
ระบายน  า
ระบบแรงดึง 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ขนาด 
0.40 x 0.4 ม. ยาว 27 ม. 
หรือตามแบบแปลนและรายการ
ท่ีเทศบาลต าบลภูผาแดงก าหนด 
(ซอยโพธิยา (วัดเก่า) หมู่ 2 
ต.หนองอ้อ) 

 416,000 416,000   ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม.ยาว 
71 ม. และ ขนาด 0.40 x 0.4 
ม. ยาว 156 ม. หรือตาม
รายการท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด (ถนนเจริญศิลป์ 
หมู่ 5 ต.โนนหวาย) 

450,000 450,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

66 วางท่อ
ระบายน  า  

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.40 เมตร จ านวน 70 ท่อน 
หรือตามแบบแปลนและรายการ
ท่ีเทศบาลต าบลภูผาแดงก าหนด
(เช่ือมต่อซอยมีชัย หมู่ 9 ต.
โนนหวาย) 

110,000 110,000 100,000   ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

67 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
214 ม. หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยพัฒนาธรรม หมุ่ 2 ต.โนน
หวาย) 

540,000 540,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.40 x 0.04 ม. ยาว 
87 ม. หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยพัฒนา หมู่ 2 ต.โนนหวาย) 

150,000 150,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
49 ม. หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ถนนวัดป่าพัฒนาธรรม หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 

130,000 130,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
82 ม. หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยรัฐประชา 509  หมู่ 2  
ต.โนนหวาย) 

200,000 200,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
200 ม. หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ซอยนางไอ่ หมู่ 3 ต.หนอง
อ้อ) 
 

550,000 550,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
290 ม. หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด 
(ถนนสุขาภิบาล 4  หมู่ 3  
ต.หนองอ้อ) 
 

750,000 750,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

73 ก่อสร้างราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.60 ม. ยาว 
273 ม. หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด  (ถนน
ประชาอุทิศ หมู่ 2 ต.หนอง
อ้อ) 
 

200,000 200,000    ความยาวราง
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 วางท่อ
ระบายน  า 
คสล. 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
0.40 ม.  หรือตามแบบ
แปลนและรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด 
(ซอยดอนปู่ตา  หมู่  1  
ต.หนองอ้อ) 

    80,000 ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

75 วางท่อ
ระบายน  า  

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน 
หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด  
(หมู่ 2 ต.หนองอ้อ) 

   50,000 50,000 ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างราง
ระบายน  า
ระบบแรงดึง 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาด 0.58 x 0.06 ม. ยาว 
204 ม. หรือ ตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด   
(ถนนมิตรสัมพันธ์ – ซอย
ประชาบ ารุง หมู่ 1 ต.โนน
หวาย) 

700,000   700,000  ความยาวราง
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 วางท่อ
ระบายน  า  

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
1.00 เมตร จ านวน 7 ท่อน 
หรือตามแบบแปลนและ
รายการท่ีเทศบาลต าบลภูผา
แดงก าหนด (ถนนบัวทอง
พัฒนา หมู่ 2 ต.หนองอ้อ) 

   50,000 50,000 ความยาวท่อ
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

78 วางท่อ
ระบายน  า
ระบบแรงดึง 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

วางท่อระบายน  าเช่ือมกับราง
ระบายน  าทางหลวงหมายเลข 
2315 ถนนหน้าวัดป่า
ธรรมคุณวรจิตร ถนนร่ืนฤดี 
ถนนหลักเมือง  ขนาด 40 
ซม. 

 50,000 50,000   ความยาวท่อ
ระบายท่ี
สร้างเสร็จ 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างฝา
ระบายน  า 

เพ่ือให้
ประชาชน
สัญจรไปมา
ได้สะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างฝาระบายน  า ขนาด 
0.5 x 0.65 เมตร จ านวน 
122 ฝา หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาลต าบลภู
ผาแดงก าหนด (ถนนเจริญ
ศิลป์ หมู่ 5 ต.โนนหวาย) 

  50,000 50,000 50,000 ความยาวราง
ระบายน  าท่ี
ซ่อมเสร็จ 

ประชาชนมี
เส้นทางการ
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐาน
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

80 ขยายเขต
เขตไฟฟ้า
แรงต่ า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
ปลอดภัยใน
การสัญจรไป
มายามค่ าคืน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ในเขตเทศบาลต าบลภูผาแดง 

100,000 100,000    เขตไฟฟ้าแรง
ต่ า 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
การสัญจรใน
ยามค่ าคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพ่ือให้มีแสง
สว่างอย่าง
ต่อเนื่องและ
ท่ัวถึง 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตเทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

การด าเนินชีวิต
การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวกปลอดภัย
ย่ิงขึ น 

กองช่าง 

82 ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

เพ่ือให้มีแสง
สว่างเพียงพอ 
ท าให้การ
ด าเนินชีวิต 
การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวกย่ิงขึ น 
 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าในเขต
เทศบาล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เขตไฟฟ้า
สาธารณะ 

การด าเนินชีวิต 
การสัญจรของ
ประชาชน 
สะดวก 
ปลอดภัยย่ิงขึ น 

กองช่าง 

83 ติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่าง
พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

เพ่ือให้มีแสง
สว่างเพียงพอ 
ท าให้การ
ด าเนินชีวิต 
การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวกย่ิงขึ น 
 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงาน
แสงอาทิตย์ รอบหนองแวง
อึมครึม ต าบลโนนหวาย 40 
ต้น 

1,000,000 500,000    จ านวนต้น การด าเนินชีวิต 
การสัญจรของ
ประชาชน 
สะดวก 
ปลอดภัยใน
เวลาค่ าคืน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

84 ขุดลอกร่อง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขุดลอกร่องระบายน  าตาม
แบบแปลนท่ีเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงก าหนด (ร่องระบาย
น  าใน หมู่ 1 ต.หนองอ้อ) 

   100,000 100,000 ความยาว
ร่องระบาย

น  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

85 ขุดลอกดิน
อุดตัน
ภายในราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขุดลอกดินอุดตันภายในราง
ระบายน  าตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด  
(โซน ต.หนองอ้อ) 

  100,000 100,000 100,000 ความยาวราง
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

86 ขุดลอกดิน
อุดตัน
ภายในราง
ระบายน  า 

เพ่ือระบาย
น  าไม่ให้เกิด
ปัญหาน  า
ท่วมขัง 

ขุดลอกดินอุดตันภายในราง
ระบายน  าตามแบบแปลนท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง
ก าหนด  
(โซน ต.โนนหวาย) 

   100,000 100,000 ความยาวราง
ระบายน  า 

ป้องกันการเกิด
ปัญหาน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

87 ซ่อมแซม
ฝายกั นน  า 
คสล.ล าห้วย
หลวง 

เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัย
แล้งและเพ่ิม
ปริมาณการ
กักเก็บน  า 

ซ่อมแซมฝายกั นน  า คสล.ล า
ห้วยหลวง ด้านทิศใต้ หมู่ 1 
ต.หนองอ้อ 

300,000 300,000    1 แห่ง มีพื นท่ีในการกัก
เก็บน  าเพ่ิมขึ น
ประชาชนมีน  า
ไว้อุปโภคบริโภค
และท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

88 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
น  าส าหรับ
อุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะบ่อบาดาลในเขตพื นท่ี
ของเทศบาลต าบลภูผาแดง 

   500,000 500,000 จ านวนบ่อ ประชาชนมีน  า
สะอาดอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

89 วางและ
จัดท าผัง
เมือง/ชุมชน 

เพ่ือจัดระบบ
ผังเมืองให้
สอดคล้อง
รองรับการ
ขยายตัวของ
ชุมชน 

วางและจัดท าผังเมือง/ชุมชน 50,000 50,000    ขนาดพื นท่ี
ผังเมือง 

หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับการจัดผัง
เมืองอย่างเป็น
ระบบรองรับ
การขยายตัวของ
ชุมชน 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่   2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์   1. การพัฒนา
ศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   1. การพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน  าโขง    
2. ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 
 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพใน
การบริหาร
จัดการของ
กลุ่มอาชีพให้
มีความ
เข้มแข็งและ
มีรายได้เพ่ิม
มากขึ น 

อบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 
 

กลุ่มอาชีพมี
ความเข้มแข็ง
และมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 ร้อยพันธ์ุไม้ 
กลายเป็นยา 

เพ่ือส่งเสริม
ให้ชมรมนวด
แผนไทย ได้
ผลิตสมุนไพร
ไว้ใช้และ
จ าหน่าย 
 

แปลงสมุนไพรชมรมนวด
แผนไทยของเทศบาลต าบล
ภูผาแดง 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวน
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร 

 

สมาชิกกลุ่ม
อาชีพมีรายได้
เพ่ิมมากขึ น 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่ม
วิสาหกิจ
ชุมชน 
 

เพ่ือส่งเสริม
ความ
เข้มแข็งของ
กลุ่ม
การเกษตร
และเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต
ทาง
การเกษตร 

อบรมและส่งเสริมการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
กลุ่มการเกษตรโครงการ
กู้ยืมเพ่ืออาชีพ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 
 

กลุ่ม
การเกษตรมี
ความเข้มแข็ง
และเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

4 พัฒนา
อาชีพเสริม 
ฝึกอบรม
การท าไม้
กวาดดอก
หญ้า 

เพ่ือส่งเสริม
และ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
อาชีพเสริม 

ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพการท า
ไม้กวาดดอกหญ้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
อาชีพเสริม
และรู้จักพ่ึงพา
ตนเอง 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 ส่งเสริมการ
ลงทุน
พาณิช- 
ยกรรม และ
การขนส่ง 

เพ่ือให้
ประชาชน
ได้รับการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิช
ยกรรม และ
การขนส่ง 

จัดโครงการ/กิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย- 
กรรมและการขนส่ง 
 

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

 

ประชาชนมี
การลงทุนการ
พาณิชยกรรม
และการขนส่ง
มากขึ น 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ซ่อมแซม 
ปรับปรุง
ศูนย์
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

เพ่ือซ่อมแซม
ปรับปรุงศูนย์
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ี
ช ารุด 
เสียหาย 

ซ่อมแซม ปรับปรุงศูนย์
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
เทศบาลต าบลภูผาแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  แห่ง 
 

มีศูนย์
จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนท่ี
เหมาะสมได้
มาตรฐาน 

 

กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 งานกาชาด
มะม่วงแฟร์
และของดี
หนองวัวซอ 

 

เพ่ือส่งเสริม
สินค้า 
ผลิตภัณฑ์
ทาง
การเกษตร
ของ
เกษตรกร 

 

จัดงานกาชาดประจ าปี
มะม่วงแฟร์และของดี 
หนองวัวซอช่วงเดือน
มีนาคมของทุกปี 

 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

1  ครั ง 
 

สินค้า
ผลิตภัณฑ์ของ
ชาวอ าเภอ
หนองวัวซอ
เป็นท่ีรู้จัก 
สร้างรายได้
ให้แก่
เกษตรกร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

 

2 อุดหนุนการ
จัดงานชาว
อุดรรวม
น  าใจช่วย
กาชาดของ
เหล่ากาชาด
จังหวัด
อุดรธานี 

เพ่ือให้เหล่า
กาชาด
จังหวัด
อุดรธานีได้
จัดงานชาว
อุดรรวม
น  าใจช่วย
กาชาด 

เหล่ากาชาดจังหวัด
อุดรธานีจัดงานชาวอุดร
รวมน  าใจช่วยกาชาดใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ครั ง เหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรจัด
งานชาวอุดร
รวมน  าใจช่วย
กาชาด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 สนับสนุน
การ
ด าเนินงาน
ของก่ิง
กาชาด
อ าเภอ 

หนองวัวซอ 

เพ่ือให้ก่ิง
กาชาด
อ าเภอหนอง
วัวซอได้ใช้ใน
กิจการของ
กาชาด 

อุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอ
หนองวัวซอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ครั ง ก่ิงกาชาด
อ าเภอหนอง
วัวซอได้ใช้ใน
กิจการของก่ิง
กาชาด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดงาน
ประจ าปีทุ่ง
ศรีเมือง 
“กาชาดโฮม
พาแลง แห่
บายศรี ธานี
ผ้าหมี่ขิด 
อุดรธานี” 

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
หนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
และแสดงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน
แก่ประชาชน
ท่ัวไป 

จัดงานประจ าปีทุ่งศรีเมือง 
“กาชาดโฮมพาแลง แห่
บายศรี ธานีผ้าหมี่ขิด 
อุดรธานี” 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  ครั ง ประชาชน
ท่ัวไป
ประทับใจและ
ช่ืนชมกับ
วัฒนธรรม 
ประเพณี
ท้องถ่ินท่ีดีงาม 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 อบรมและให้
ความรู้
เก่ียวกับ
กฎหมาย
ประกันสังคม 

เพ่ือให้
นายจ้างและ
ลูกจ้างมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมาย
ประกันสังคม 

 

ฝึกอบรมนายจ้างและ
ลูกจ้างในเขตเทศบาล 

 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จ านวนผู้
เข้ารับการ

อบรม 
 

ผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
กฎหมาย
ประกันสังคม 

 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

2.3  แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือด าเนินการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ  เช่น  
อบรมและส่งเสริม
อาชีพหลังฤดูเก็บ
เก่ียว อบรมและ
ส่งเสริมเก่ียวกับการ
เลี ยงไก่พันธ์ุไข่  
โครงการตลาดสินค้า
กลาง  เป็นต้น 

กลุ่มเกษตรกรท่ีสนใจ 
จ านวน  29  ชุมชน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ครัวเรือนในเขต
เทศบาล
ด าเนินการตาม
แนวทาง
พระราชด าริ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 แปลงเกษตร
สาธิต 

เพ่ือส่งเสริมการ
ปรับปรุง บ ารุง ดิน 
และขยายเครือข่าย
การท าปุ๋ยเกษตร
อินทรีย์ หรือลดการ
ใช้ปุ๋ยเคมี 

แปลงสาธิตของเทศบาล
ต าบลภูผาแดง  จ านวน  1  
แปลง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1  แปลง ประชาชนเห็น
ความส าคัญของ
การปรับปรุง 
บ ารุงดิน และลด
การใช้ปุ๋ยเคมี 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 ล้อมรั ว ล้อม
รัก ด้วยผัก
พื นบ้าน 

เพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์ผักพื นบ้าน
พืชอาหารในชุมชน 

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

ประชาชนในเขต
เทศบาลมีการ
อนุรักษ์ผัก
พื นบ้าน มีพืชผัก
ไว้บริโภค 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  4. การ
ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั งเพ่ือสร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาลุ่มน  าโขง (GMS MICE & 
Tourism City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  4.  การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั ง เพ่ือสร้างความเป็น
เมืองศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มน  าโขงการพัฒนาการท่องเที่ยว            
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น           
     3.1  แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ห้องเรียน
อัจฉริยะ 

เพ่ือส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้กับ
เด็ก 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 
ห้องเรียน 

เด็กนักเรียนได้
เรียนรู้และมี
ทักษะ 

กอง
การศึกษา 

2 เข้าค่าย
วิชาการ 

เพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้กับเด็กและ
เยาวชนในท้องถ่ิน 

นักเรียนประถมศึกษา 3  
แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 
 

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

 

เด็กและ
เยาวชนได้
เรียนรู้
ภาษาอังกฤษ
เพ่ิมมากขึ น 

กอง
การศึกษา 

 

3 Big 
Cleaning 
Day 

เพ่ือรณรงค์ป้องกัน
โรคมือ เท้า ปาก
ภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผา
แดง 

รณรงค์ป้องกันโรคมือ เท้า 
ปากภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ภูผาแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ปลอดภัยจาก
โรคมือ เท้า 
ปาก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดซื อเคร่ือง
เล่นกลางแจ้ง
ให้กับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยและให้ได้
ตามมาตรฐานการ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ฯ 

จัดซื อเคร่ืองเล่นสนามเด็ก
เล่นส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ภูผาแดง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 ชุด 
 

เด็กมีเคร่ือง
เล่นท าให้
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

5 จัดหาครุภัณฑ์
การศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล
ภูผาแดง 

เพ่ือส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐานการศึกษา 
 

จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1 ครั ง 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐาน
การศึกษา 
 

กอง
การศึกษา 

 

6 ปัจฉิมนิเทศน์
และมอบ
วุฒิบัตรให้กับ
นักเรียนใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของเทศบาล
ต าบลภูผาแดงมี
ขวัญและก าลังใจ
ภาคภูมิใจ 

ปัจฉิมนิเทศและมอบ
วุฒิบัตรนักเรียนท่ีจบ
การศึกษา 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

เด็กนักเรียน
ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลมี
ขวัญและ
ก าลังใจ
ภาคภูมิใจ 

กอง
การศึกษา 

 

7 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ให้แก่โรงเรียน
ทั ง 4 แห่งใน
เขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
โรงเรียนทั ง 4 แห่ง
ในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนทั ง 4 แห่ง
ในเขตเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 4 แห่ง การศึกษาของ
โรงเรียนทั ง 4 
แห่งในเขต
เทศบาลมี
คุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
ภายในประเทศ
ของบุคลากร
และ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ใน
การท างาน 
 

ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ภายในประเทศของ
บุคลากร และ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  ครั ง 
 

เพ่ิมความรู้
และสร้าง
ประสบการณ์
การท างาน 
 

กอง
การศึกษา 

 

9 สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) (โรงเรียน
ในเขต
เทศบาล) 

เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการท่ีดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กนักเรียน
ในเขตเทศบาล 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับอนุบาล - 
ประถมศึกษาชั นปีท่ี 6 
(สพฐ.) โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 260 วัน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 

1,909,920 1,909,920 2,000,000 2,100,000 2,200,000 จ านวน
เด็ก

นักเรียน 
 

เด็กนักเรียน
ในเขต
เทศบาลได้รับ
โภชนาการ
เหมาะสมกับ
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

10 ต่อเติมหลังคา
อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
เทศบาลต าบล
ภูผาแดง 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ได้
มาตรฐานและมี
ความ ปลอดภัย 

ต่อเติมหลังคาอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผาแดง
เช่ือมกับโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

  100,000   1 แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ได้
มาตรฐานและ
มีความ 
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าจัดการ
เรียนการสอน 
(รายหัว)) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผา
แดง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) ส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ภูผาแดง  อัตราคนละ 
1,700 บาท/ปี (เด็ก
ปฐมวัย 2-5 ปี) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
นักเรียน 

การศึกษาของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

12 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าหนังสือ
เรียน) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผา
แดง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่าหนังสือเรียน) 
ส าหรับนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผาแดง  
อัตราคนละ 200 บาท/ปี 
(เด็กปฐมวัย 3-5 ปี) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 

การศึกษาของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

13 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผา
แดง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่าอุปกรณ์การ
เรียน) ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง  อัตราคนละ 
200 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 
3-5 ปี) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
นักเรียน 

การศึกษาของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่าเคร่ืองแบบ
นักเรียน) ส าหรับนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลต าบล 
ภูผาแดง  อัตราคนละ 
300 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 
3-5 ปี) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
นักเรียน 

การศึกษาของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

15 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้แก่
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผา
แดง 

สนับสนุนค่าจัดการเรียน
การสอน (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ส าหรับ
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ภูผาแดง  อัตราคนละ 
430 บาท/ปี (เด็กปฐมวัย 
3-5 ปี) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียน 

การศึกษาของ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 
มีคุณภาพมาก
ขึ น 

กอง
การศึกษา 

16 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน
โรงเรียนในเขต
เทศบาล) 

เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการท่ีดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ส าหรับอนุบาล - 
ประถมศึกษาชั นปีท่ี 6 
(สพฐ.) โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน 200 วัน  
อัตราคนละ 20 บาท 

4,384,800 4,384,800 4,384,800 4,384,800 4,384,800 จ านวน
เด็ก

นักเรียน 

เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล
ได้รับโภชการท่ี
เหมาะสมกับวัย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหาร
กลางวัน
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการท่ีดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็ก 

สนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 
245 วัน อัตราคนละ 20 
บาท 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
เด็ก

นักเรียน 

เด็กนักเรียน
ได้รับโภชการ
ท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

กอง
การศึกษา 

18 สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) (ส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือเสริมสร้าง
โภชนาการท่ีดี
เหมาะสมกับวัย
ให้แก่เด็กนักเรียน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลภู 
ผาแดง จ านวน 260 วัน 
อัตราคนละ 7.37 บาท 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
เด็ก

นักเรียน 
 

เด็กนักเรียน
ได้รับ
โภชนาการ
เหมาะสมกับ
วัย 

กอง
การศึกษา 

 

19 พัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้ดูแลเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

พัฒนาการจัดการศึกษา
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 
10,00 บาท 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครู ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ 

กอง
การศึกษา 

20 ทัศนศึกษาดู
งานนอก
สถานท่ี 

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ประสบการณ์ให้แก่
เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

น าเด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
และสัมผัสกับสถานท่ีจริง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
มีความรู้และ
ประสบการณ์
จากการเรียนรู้
จากสถานท่ี
จริง 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 ภูมิทัศน์งามตา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่ 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มาตรฐาน
และเหมาะสมต่อ
การพัฒนาการของ
เด็ก 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทั ง
ภายนอกอาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

500,000  500,000   1 แห่ง 
 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 

กอง
การศึกษา 

 

22 ปรับปรุง และ
ต่อเติม
ห้องเรียน
พระพุทธศาสนา 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้ได้
มาตรฐาน 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มาตรฐาน
และเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการ
สอน 

ปรับปรุง และต่อเติม
ห้องเรียน พระพุทธศาสนา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน 

 100,000    1  แห่ง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
มาตรฐานและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการ
เรียนการสอน 
 

กอง
การศึกษา 

23 ก่อสร้างรั วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัด
เทศบาลต าบลภู
ผาแดง 

เพ่ือเป็นไปตาม
มาตรฐาน  การ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ก าหนด และเพ่ือ
ความปลอดภัยของ
เด็ก 

ก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลต าบล
ภูผาแดง  ความยาว  70  
เมตร  หรือตามแบบแปลน
และรายการท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดงก าหนด 

100,000 100,000    ความยาว
รั ว 

เด็กได้รับ
ความ
ปลอดภัย
ปลอดภัยเมื่อ
เข้ามาอยู่ใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

3.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สืบสานงาน
ประเพณีแห่
เทียน
พรรษา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดงานวันเข้าพรรษา 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

2 ประเพณี
แข่งขันเรือ
ยาว 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

3 งาน
ประเพณี
สงกรานต์ 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

4 งานบุญ
ประเพณี
บุญบั งไฟ 
ต าบล 
หนองอ้อ - 
โนนหวาย 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดงานประเพณีบุญบั งไฟ 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 สืบสานงาน
ประเพณี
ลอยกระทง 
 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

จัดงานประเพณีลอยกระทง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

6 จุดบั งไฟ
บวงสรวง
ดอนปู่ตา 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน 

จุดบั งไฟบวงสรวงดอนปู่ตา
หมู่ท่ี  1  ต.หนองอ้อ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

 

7 ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 
ด้านการจัก
สาน 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินแก่คน
รุ่นหลัง 
 

ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้านการจัก
สาน 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1  ครั ง 
 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สืบ
ทอดภูมิปัญญา
ของถ่ินแก่คน
รุ่นหลัง 
 

กอง
การศึกษา 

 

8 ฝึกอบรม
การเล่น
ดนตรี
พื นบ้าน  
(อีสาน) 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมพื นบ้าน
อีสาน 
 

ฝึกอบรมการเล่นดนตรี
พื นบ้าน (อีสาน) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
พื นบ้านอีสาน 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 จัดกิจกรรม
วันส าคัญ
ทางศาสนา
และ
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

 

ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศาสนา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถ่ิน 
 

กอง
การศึกษา 

 

10 วันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้มีโอกาส
ร่วมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1  ครั ง 
 

เด็กและ
เยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมร้อย
ละ 80 ของ
ครัวเรือนใน
เขตเทศบาล 
 

กอง
การศึกษา 

 

11 จัดซื อวัสดุ
กีฬา 

เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอส าหรับ
ออกก าลังกาย 
 

จัดซื อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา  
9 หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
วัสดุกีฬา 

 

เยาวชนและ
ประชาชนมี
อุปกรณ์กีฬา
เพียงพอ
ส าหรับออก
ก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 อนุรักษ์ผ้า
ไทย สวมใส่  
ฟ้อนร า 

เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรมฟ้อนร า ด้วยการ
สวมใส่ผ้าไทย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริมคุณค่า 
รักษา
วัฒนธรรมไทย 
ประเพณี วิถี
ชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

กอง
การศึกษา 

13 จัดส่ง
นักกีฬา 
ประชาชน
ตัวแทน
เทศบาลเข้า
แข่งขันกีฬา 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

จัดซื อชุด อุปกรณ์กีฬา และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการส่ง
ตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1  ครั ง 
 

ประชาชนและ
เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรงใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

 

14 แข่งขันกีฬา
เยาวชนใน
สถานศึกษา
ต้านยาเสพ
ติด 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนใน
สถานศึกษาได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ
และห่างไกล 
ยาเสพติด 

แข่งขันกีฬาเยาวชนใน
สถานศึกษาในเขตเทศบาล
ต าบล ภูผาแดง 
 

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

 

เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 แข่งขันกีฬา
เยาวชนต้าน
ยาเสพติด 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
เยาวชนได้ออกก าลัง
กายเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและห่างไกล
ยาเสพติด 
 

แข่งขันกีฬาเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลภูผาแดง 
 

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

 

เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและ
ห่างไกลยา-
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

 

16 แข่งขันกีฬา
สีภายใน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้
ออกก าลังกายและ
พัฒนาการสมวัย 
 

แข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ครั ง 
 

เด็กปฐมวัยได้
ออกก าลังกาย
และ
พัฒนาการ
สมวัย 

กอง
การศึกษา 

 

17 ก่อสร้างลาน
กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  2 ต าบลโนน
หวาย 
 

 250,000    1  แห่ง 
 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

 

18 
 

ก่อสร้างลาน
กีฬาประจ า
หมู่บ้าน 
 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ท่ี  3 ต าบล
หนองอ้อ 
 

 250,000    1  แห่ง 
 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่ 7 ต.หนองอ้อ 
 

  250,000   1  แห่ง 
 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

20 เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 

ก่อสร้างลานกีฬาประจ า
หมู่บ้าน หมู่  1 ต.โนหวาย 
 

  250,000   1  แห่ง 
 

ประชาชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ร่างกายให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา/
กองช่าง 

21 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ 
 

แข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขต
เทศบาลต าบลภูผาแดง 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 4  
โรงเรียน 

 

เด็กและ
เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ 
 

กอง
การศึกษา 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 สนับสนุน
โครงการ
สุขภาพดี
ชีวิตมีสุข 

เพ่ือให้ชมรมกีฬาได้
ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนได้
ออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพ
ห่างไกลยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลภูผาแดงและ
อ าเภอหนองวัวซอ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั ง 
 

เด็กและ
เยาวชนได้
ออกก าลังกาย
เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 
 

กอง
การศึกษา 

 

23 ฝึกทักษะ
พื นฐานด้าน
กีฬา 

เพ่ือฝึกทักษะ
พื นฐานด้านกีฬา
ให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ฝึกทักษะพื นฐานด้านกีฬา
ส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 

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

เยาวชนและ
ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ความรู้และ
ทักษะพื นฐาน
ด้านกีฬา 

กอง
การศึกษา 

24 ก่อสร้าง
สนาม
ฟุตบอล 7 
คน 

เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้กับ
ประชาชน 

ก่อสร้างสนามฟุตบอล 7 
คนภายในพื นท่ีเทศบาล
ต าบลภูผาแดง ตามแบบ
แปลนและรายการท่ีก าหนด 

100,00 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
สนาม
ฟุตบอล 

ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรงและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กอง
การศึกษา 

 

  



 

132 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

3.3  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 งานศพ
ปลอดเหล้า 

เพ่ือเป็นการรณรงค์
ให้งานฌาปนกิจศพ
ไม่มีเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ 
 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนงาน
ฌาปนกิจ 

 

งานฌาปนกิจ
ศพไม่มี
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

2 ก่อสร้าง
บ้านพัก
อาศัย
ราษฎรท่ี
ยากไร้ 

เพ่ือช่วยเหลือ
คนชรา และคน
ยากจนท่ีไม่มีท่ีอยู่
อาศัยและไม่มีคน
ดูแล 

ก่อสร้างบ้านคอนกรีตชั น
เดียวขนาด กว้าง 4 ม. 
ยาว 8 ม. จ านวน  2  หลัง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2  หลัง 
 

ท าให้คนชรา
และคน
ยากจนมีท่ีอยู่
อาศัย 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3 จัดซื อผ้าห่ม
กันหนาว 
 

เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัย
หนาว 
 

จัดซื อผ้าห่มกันหนาวให้
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส
ครอบครัวยากจนและ
ประชาชนท่ีขาดแคลน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้ประสบภัย 

 

ประชาชนท่ี
ประสบภัย
หนาวได้รับ
ความอบอุ่น
สุขภาพ
แข็งแรง
ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อตั งศูนย์
เอนกประสงค์
ผู้สูงอายุ 
 

เพื่อเป็นแหล่ง
พบปะของผู้สูงอายุ
และเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรู้
ของชุมชน 
 

ก่อตั งศูนย์เอนกประสงค์
ผู้สูงอายุ เทศบาลต าบล 
ภูผาแดง 
 

 90,000    1   แห่ง 
 

ผู้สูงอายุมี
แหล่ง
แลกเปลี่ยน
ความรู้และ
พบปะพูดคุย
กัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

6 สภาเด็กและ
เยาวชนใน
ระดับต าบล 

เพื่อจัดประชุม จัด
กิจกรรมโครงการ
ที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะที่สภา
เด็กและเยาวชน
เสนอ 

จัดกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครั งที่จัด
กิจกรรม 

 

เด็กและ
เยาวชนได้ท า
กิจกรรมที่
เป็น
ประโยชน์ต่อ
สาธารณะ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

7 ก่อตั งศูนย์
ช่วยเหลือผู้
พิการ 

เพื่อช่วยเหลือผู้
พิการในด้านต่างๆ 
 

ก่อตั งศูนย์ช่วยเหลือผู้
พิการ เทศบาลต าบลภูผา
แดง 
 

  50,000   1  แห่ง 
 

เป็นศูนย์
ช่วยเหลือผู้
พิการให้
เข้าถึงสิทธิ
ต่างๆ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

8 จัดตั ง
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุไดม้ี
กิจกรรมรวมกลุ่ม
เรียนรู้เร่ืองที่
ส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตในวัย
สูงอายุ 

จัดตั งโรงเรียนผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลต าบลภูผา
แดง 

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

 

ผู้สูงอายุได้มี
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

3.4  แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สงเคราะห์
เบี ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจให้แก่
ผู้สูงอายุคนพิการ
ผู้ป่วยเอดส์เป็นการ
ช่วยเหลือผู้ท่ีด้อย
โอกาสและยากจน 
 

จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ในเขต
เทศบาล 
 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 14,000,000 15,000,000 จ านวน
ผู้รับเบี ย 

 

ผู้สูงอายุผู้
พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ในเขต
เทศบาล มี
ขวัญและลังใจ 
และได้รับการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สานรักสร้าง
ความอบอุ่น
ใน
ครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมสายใย
รักแห่งครอบครัว
และสร้างความรัก
ความอบอุ่นใน
ครอบครัว 
 

ทุกครัวเรือนในเขตเทศบาล 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน
ท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

 

ประชาชนใน
เขตพื นท่ีให้
ความส าคัญ
ต่อสถาบัน
ครอบครัวเกิด
ความรักความ
อบอุ่น ความ
เข้าใจกันของ
คนใน
ครอบครัวมาก
ย่ิงขึ น 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 



 

135 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   3. การยกระดับคุณชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 
    4.1  แผนงาน สาธารณสุข  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนา
ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพ
การท างาน
ของ อสม. 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพการ
ท างานของอสม. 
 

ฝึกอบรม อสม., จัดงานวัน 
อสม.และการจัดการ
ประชุม 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
อสม. 

 

อสม.มี
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพ
ในการท างาน
มากขึ น 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 
2 สนับสนุน

บริการ
สาธารณสุข 
 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขการ
แก้ไขปัญหา
สาธารณสุขในเร่ือง
ต่างๆการจัดการ
บริหารสุขภาพ
เบื องต้นในศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.) 
 

สนับสนุนบริการ
สาธารณสุขของศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(ศสมช.) ทั ง  9  หมู่บ้าน 
 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 9 ศูนย์ 
 

ศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน 
(ศสมช.) มี
ศักยภาพใน
ด้าน
สาธารณสุข 
การแก้ไข
ปัญหา
สาธารณสุขใน
เร่ืองต่างๆ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 จัดซื อ
เวชภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์ท่ี
ไม่ใช่ยา 

เพ่ือใช้ในการ
รักษาพยาบาล
ผู้ป่วยของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 
 

จัดซื อเวชภัณฑ์และ
เวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เวชภัณฑ์ 

 

การ
รักษาพยาบาล
ของศูนย์ฯมี
เวชภัณฑ์ใน
การให้บริการ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 

4 ฝึกอบรม
เจ้าของกิจการ
ท่ีมีอันตราย
ต่อสุขภาพ 
 

เพ่ือให้เจ้าของ
กิจการท่ีมี
อันตรายต่อ
สุขภาพรู้จักวิธี
ดูแลและควบคุม
อันตรายท่ีจะเกิด
ต่อตนเองและ
ผู้อ่ืน 
 

จัดฝึกอบรมเจ้าของกิจการ
ท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพเช่น 
ร้านเสริมสวยโรงเล่ือย เป็น
ต้น 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับ

ฝึกอบรม 
 

ร้านกิจการท่ีมี
อันตรายต่อ
สุขภาพรู้จักวิธี
ดูแลและ
ควบคุม
อันตรายท่ีจะ
เกิดต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 

5 พัฒนา
คุณภาพการ
ให้บริการของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือให้การ
ให้บริการ
ประชาชนของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

จัดฝึกอบรมบุคลากรของ
ศูนย์บริการสาธารณสุขฯใน
การให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ครั ง 
 

การให้บริการ
ประชาชนของ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯมี
คุณภาพและ
มาตรฐานมาก
ขึ น 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 รณรงค์ป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือให้ประชาชน
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 

รณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกการตรวจ
ลูกน  ายุงลาย แจก
ทรายอะเบท เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้ป่วยโรค

ไข้เลือดออก 
 

ประชาชนใน
เขตเทศบาล
ไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 
7 รณรงค์ป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า 
เพ่ือควบคุมไม่ให้
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 

มีการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้ป่วยโรค
พิษสุนัขบ้า 

สามารถ
ควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าใน
เขตเทศบาล
ได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

8 ป้องกันและ
ควบคุม
โรคติดต่อ 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการเกิด
โรคติดต่อ 

ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ในเขต 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

สามารถ
ควบคุมการ
เกิดโรคติดต่อ
ในเขต
เทศบาลได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

9 ส่งเสริมการ
จัดการ
สภาพแวดล้อม
ภายใน
ครัวเรือน 

เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนใส่ใจใน
การรักษาความ
สะอาด 

มีระบบการจัดการขยะท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพ่ิม
ความเข้มแข็งชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดล้อมให้มี
คุณภาพ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชน
ตระหนักใน
การจัดการ
ขยะให้มี
ประสิทธิภาพ
และรักษา
ส่ิงแวดล้อมให้
น่าอยู่อย่าง
ย่ังยืน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 อบรม
ผู้ประกอบการ
ร้านค้าแผง
ลอย 

เพ่ือให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการใน
การจัดสุขาภิบาล
และสถานท่ี 

อบรมผู้ประกอบการและ
ตรวจสารปนเป้ือนใน
อาหาร 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ประชาชน
ได้รับบริการ
จากสถาน
ประกอบการ
สะอาดและถูก
สุขลักษณะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

11 สืบสานพระ
ราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้าน
ภัยมะเร็งเต้า
นม 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนท่ีมีอายุ
ระหว่าง 30-70 ปี 
มีความรู้เร่ือง
โรคมะเร็งเต้านม 
ตรวจเต้านมด้วยวิธี 
triple touch หรือ
สามนิ วสามสัมผัสได้
อย่างถูกต้อง 

ประชาชนกลุ่มเสียงมี
ความรู้และสามารถตรวจ
เต้านมได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกวิธี 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

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

ประชาชน
กลุ่มเส่ียงมี
ความรู้และ
สามารถตรวจ
เต้านมได้ด้วย
ตนเองอย่าง
ถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

12 ควบคุมโรค
ขาดสาร
ไอโอดีน 

เพ่ือควบคุมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
ขาดสารไอโอดีน 

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนใน
ชุมชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 อบรมหมอ
หมู่บ้านในพระ
ราชประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ใหม่ให้แก่ อสม. 
และหมอหมู่บ้านให้
มีความรู้เพ่ิมเติม
มากย่ิงขึ น 

ให้ อสม. ทุกหมู่บ้านมี
ศักยภาพและน าความรู้ไป
ดูแลประชาชนในชุมชนได้ 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

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

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
รักษาพยาบาล
และการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ
เบื องต้นได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

14 ปรับปรุงภาวะ
โภชนาการใน
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราช
เจ้า กรม
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพ่ือเฝ้าระวังและ
ติดตามทาง
โภชนาการในกลุ่ม
เด็กอายุ 0-5 ปี ท่ี
เส่ียงต่อการมีภาวะ 
ทุพโภชนาการ 

เพ่ือลดปัญหาภาวะ
โภชนาการในเด็กอายุ  
0-5 ปี 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็ก
ท่ีอยู่ใน

ภาวะเส่ียง
ทุพ

โภชนาการ 

ปัญหาภาวะ
โภชนาการใน
เด็กอายุ 0-5 
ปีลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

15 ส่งเสริม
โภชนาการ
และสุขภาพ
อนามัยแม่และ
เด็ก 

เพ่ือส่งเสริมให้หญิง
มีครรภ์, หญิงให้นม
บุตรและเด็กแรก
เกิด จนถึง 6 ปี 
ได้รับบริการท่ี
เหมาะสม 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองอาหารและ
โภชนาการส าหรับแม่และ
เด็ก 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

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

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเร่ือง
อาหารและ
โภชนาการ
ส าหรับแม่
และเด็ก 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 พัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
สาธารณสุข
และหมอ
ประจ าหมู่บ้าน 

เพ่ือพัฒนาความรู้
ให้แก่ อสม.และ
หมอหมู่บ้านให้มี
ความรู้เพ่ิมเติมมาก
ย่ิงขึ น 

ให้ อสม.ทุกหมู่บ้านมี
ศักยภาพและน าความรู้ไป
ดูแลประชาชนในชุมชนได้ 
(หมู่บ้านในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง) 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวน อส
ม. ท่ีเข้า

ร่วม
โครงการ 

อสม.ทุก
หมู่บ้านมี
ศักยภาพและ
น าความรู้ไป
ดูแล
ประชาชนใน
ชุมชนได้ 

กอง
สาธารณสุข

และสิง
แวดล้อม 

17 สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย
จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน
ศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จ
พระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ฯ 

เพ่ือสนองพระ
ปณิธานและพระ
วิสัยทัศน์ของ
ศาสตราจารย์ ดร. 
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ  
โดยมีพระประสงค์
ให้โรคพิษสุนัขบ้า
หมดไปจากประเทศ
ไทย 

-  จัดซื อวัคซีนและ
อุปกรณ์ในการฉีดหรือ
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตัวละ  30  บาท 
-  ค่าตอบแทนการส ารวจ
และขึ นทะเบียนสุนัขและ
แมวแก่อาสาสมัครปศุสัตว์
ประจ าหมู่บ้าน  ตัวละ  6  
บาท 

 66,600 66,600 66,600 66,600 ร้อยละของ
การระบาด
ของโรค
ลดลง 

ไม่พบการ
ระบาดของ
โรคพิษสุนัข
บ้าในเขต
เทศบาลต าบล
ภูผาแดง 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

18 โครงการศูนย์
พักพิง สุนัข
และแมวจรจัด 

เพ่ือควบคุมสุนัข
และแมวจรจัด 

- จัดหาสถานท่ีพักพิง 
- ส ารวจข้อมูล ขึ น
ทะเบียน 
- ค่าอาหาร 
- ค่าเวชกรรม 
- ค่าท าหมัน 
- ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

100,000 50,000    ร้อยละของ
สุนัขและ
แมวจรจัด
ได้รับการ

ดูแล 

สุนัขและแมว
จรจัดได้รับ
การดูแล 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพจิตท่ีดีแก่
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลภู
ผาแดงมีสุขภาพ
อนามัย ร่างกาย
แข็งแรงตามหลัก
สุขบัญญัติ 10 
ประการ 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลภูปาแดงมีสุขภาพ
อนามัยแข็งแรงตามหลัก
สุขบัญญัติ 10 ประการ 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบล 

ภูผาแดง 

นักเรียนใน
เขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง
มีสุขภาพ
อนามัย
แข็งแรงตาม
หลักสุข
บัญญัติ 10 
ประการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

20 โครงการการ
ควบคุมโรค
หนอนพยาธิของ
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

เพ่ือคัดกรองผู้มี
ภาวะเส่ียงต่อการ
เกิดโรคซ่ึงมี
สาเหตุมาจาก
หนอนพยาธิให้
ได้รับการตรวจ
รักษา 

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ในเขตเทศบาล 

66,600 66,600 66,600 66,600 66,600 จ านวนผู้เข้ารับ
การรักษา 

ประชาชนท่ี
ตรวจพบว่ามี
หนอนพยาธิ
ได้รับการ
รักษาทุกราย 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

21 โครงการตรวจ
สุขภาพเคล่ือนท่ี 
สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ฯ 

เพ่ือบริการ
ประชาชนท่ีไม่
สามารถเข้ารับ
การบริการจาก
หน่วยบริการ
สาธารณสุข 
 
 

ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย
ในเขตเทศบาล 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ทุกราย 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 โครงการส่งเสริม
สุขนิสัย สุขภาพ
กาย และ
สุขภาพจิตท่ีดีแก่
นักเรียน 

เพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบลภู
ผาแดงมีสุขภาพ
อนามัย ร่างกาย
แข็งแรงตามหลัก
สุขบัญญัติ 10 
ประการ 

สนับสนุนการด าเนินการ
เฝ้าระวัง พฤติกรรมเส่ียง
ทางสุขภาพ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีมี
สุขภาพดีตาม
หลักสุขบัญญัติ 
10 ประการ 

นักเรียนใน
เขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง
มีสุขภาพ
อนามัย
แข็งแรงตาม
หลักสุข
บัญญัติ 10 
ประการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

23 โครงการพัฒนา
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพ่ือพัฒนางาน
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินในการ
ให้บริการ
ประชาชนท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ น 

1. อบรมให้ความรู้
บุคคลากรผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 
2.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์  
ท่ีจ าเป็น  เช่น 
คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองปรับอากาศ 

ตู้ล็อคเกอร์  โต๊ะ เก้าอี  
ฯลฯ 
 

100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

การบริการ
งานการแพทย์
ฉุกเฉินให้แก่
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

24 โครงการ
ปรับปรุงหน่วย
บริการการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เพื่อปรับปรุง
หน่วยการแพทย์
ฉุกเฉินให้มีความ
พร้อมในการ
ให้บริการ 

1. ปรับปรุงห้องท างาน 
ติดประตู หน้าต่าง 
กระจก ทาสี ฯลฯ 
2. จัดหาครุภัณฑ์ ที่
จ าเป็นส าหรับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

50,0000 50,000 50,000   ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

หน่วย
การแพทย์
ฉุกเฉินมีความ
พร้อมในการ
ให้บริการ
ประชาชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

25 โครงการ
อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้สูงอายทุี่
มีภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม 

จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น จ านวน 2 
คนๆ ละ 5,000 บาท 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุต่อ
การปฏิบัติหน้าที่
ของอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น 

 

ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง
ได้รับการดูแล
ทางด้าน
อนามัยพื นฐาน
ทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และ
สังคม 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการจัดซื อ
วัสดุครุภัณฑ์ 
เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์
มิใช่ยา 

เพ่ือจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เวชภัณฑ์
ยาและเวชภัณฑ์
มิใช่ยาส าหรับงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

จัดซื อครุภัณฑ์เวชภัณฑ์
มิใช่ยาท่ีจ าเป็นพร้อมใช้ 

ได้แก่ รถพยาบาล 
อุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพท่ี
จ าเป็น   เคร่ืองดูดเสมหะ 
ถุงออกซิเจนส ารอง  

กระเป๋าเวชภัณฑ์พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด เคร่ืองวัด
ความดันอัตโนมัติ 
อุปกรณ์ชุดเฝือกดาม
แบบอัตโนมัติ และอ่ืน ๆ 
ท่ีจ าเป็น 

100,000 50,000 50,000 50,000  จ านวนครุภัณฑ์ 
เวชภัณฑ์ และ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา 

 

มีวัสดุครุภัณฑ์
เวชภัณฑ์ยา
และเวชภัณฑ์
มิใช่ยาพร้อม
ส าหรับการ
ให้บริการงาน
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

27 สนับสนุนการ
จัดตั งศูนย์พัก
คอย 

 

เพ่ือสนับสนุนการ
จัดตั งศูนย์พักคอย 

อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี 
 

สนับสนุนการจัดตั งศูนย์
พักคอย อ าเภอหนองวัว
ซอ จังหวัดอุดรธานี 
 

20,000 20,000    1 แห่ง 
 

มีสถานท่ี
รองรับผู้ป่วยท่ี
ติดเชื อไวรัสโค
โรนา 2019 
 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขให้
ทันสมัย 

 

เพ่ือปรับปรุง
คุณภาพการบริการ
ด้านอาคารสถานท่ี
ให้น่าอยู่ 

 

- จัดความสวยงาม 

บริเวณหน้าศูนย์ให้
สวยงามร่มร่ืน  มีทางลาด
ขึ น ลงท่ีสะดวก  มีจุด
จอดรถกู้ชีพท่ีเหมาะสม    

มีท่ีจอดรถส าหรับผู้มารับ
บริการ 

 

100,000 50,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 

  ศูนย์บริการ
สาธารณสุขมี
ความสะอาด 
สวยงาม น่า
อยู่ ผู้มารับ
บริการพึง
พอใจ 

 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

 

 
4.2 แผนการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการ
ป้องกันการ
ระบาด
โรคติดต่อเชื อ
ไวรัสโคโรนา 
2019 
(COVID- 19 ) 
 

เพ่ือลดการเกิด และ
การระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID- 
19 ) 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ครูและเด็ก
นักเรียนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

 

100,000 50,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

ผู้ปกครอง ครู
และเด็ก
ปฐมวัย มี
ความรู้เบื อง
ตนในการดูแล
บุตรหลาน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 

กอง
การศึกษา 

 

 



 

146 
 

แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่   5.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างรางน  า
และระบบ
บ าบัดน  าเสีย 

เพ่ือบ าบัดน  าเสียใน
ชุมชนก่อนปล่อยน  า
ลงท่ีสาธารณะ 

ก่อสร้างบ่อพักน  าเสียและ
ระบบบ าบัดน  า 

600,000  600,000   1 แห่ง ชุมชนในเขต
เทศบาล
ปราศจาก
มลพิษไม่เกิด
น  าเสีย 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง
สวนสาธารณะ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบหนอง
สาธารณะให้ร่มร่ืน
เป็นท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองสาธารณะในเขต
เทศบาล 

2,000,000 2,000,000    2 แห่ง มีหนอง
สาธารณะท่ีร่ม
ร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนหย่อน
ใจของ
ประชาชน 

กองช่าง 

3 จัดหาสถานท่ี
และก่อสร้าง
ระบบก าจัดส่ิง
ปฏิกูล 

เพ่ือจัดหาสถานท่ี
ก าจัดส่ิงปฏิกูลและ
สร้างระบบก าจัดส่ิง
ปฏิกูลท่ีถูกต้องตาม
หลักการ 

จัดหาสถานท่ีก าจัดส่ิง
ปฏิกูลและสร้างระบบ
ก าจัดส่ิงปฏิกูล 

  600,000 600,000  1  แห่ง ประชาชนใน
เขตเทศบาลมี
ท่ีก าจัดส่ิง
ปฏิกูลอย่าง
ถูกต้องตาม
หลักการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

5.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จ้างเหมาท า
ความสะอาด
รางระบายน  า 

เพ่ือความสะอาด
และไม่มีน  าท่วมขัง 

ท าความสะอาดราง
ระบายน  าในเขตเทศบาล 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความยาว
ของราง

ระบายน  า 

รางระบายน  า
สะอาดไม่มีน  า
ท่วมขัง 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

2 จัดท าป้าย
ถนน ช่ือบ้าน
ช่ือชุมชนและ
ส่วนราชการ 

เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ในชุมชน 

จัดท าพร้อมติดตั งป้าย
ถนนป้ายช่ือชุมชนป้ายช่ือ
ชุมชน และส่วนราชการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 9  หมู่บ้าน เกิดความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
ชุมชนในเขต
เทศบาล 

กองช่าง 

3 กิจกรรม
รณรงค์ท า
ความสะอาด
สถานท่ีท างาน 
(Big Cleaning 
Day) 

เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้บุคลากรรักษา
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

จัดให้มีวันท าความสะอาด
สถานท่ีท างานทุกสัปดาห์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 วัน/
สัปดาห์ 

บุคลากรใน
เทศบาลมี
จิตส านึกใน
การรักษา
ความสะอาด
เรียบร้อย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 จัดซื อ
รถบรรทุกขยะ 

เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชน
สะดวก รวดเร็ว มี
ยานพาหนะท่ีได้
มาตรฐาน 

จัดซื อรถบรรทุกขยะ
ขนาด  6  ตัน  6  ล้อ
ขนาดกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000  ซีซีแบบอัด
ท้าย จ านวน  1 คัน 

2,400,000 2,400,000   2,400,000 1  คัน ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
จัดเก็บขยะ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพของ
ชุมชนในการ
จัดการมูลฝอย 

เพ่ือปรับเปล่ียน
พฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวันใน
การจัดการขยะลด
ปัญหาส่ิงแวดล้อม 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดท าปุ๋ยจากขยะ
อินทรีย์การท าน  าหมัก
ชีวภาพการเลี ยงไส้เดือน
ดินโครงการธนาคารขยะ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ชุมชนท่ีร่วม
โครงการ 

มีการคัดแยะ
ขยะก่อนน าไป
ก าจัดลด
ปริมาณขยะ
และน าขยะ
กลับมาใช้
ประโยชน์ได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

6 จัดซื อถังขยะ
มูลฝอย
พลาสติก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างถูกวิธี 

จัดซื อถังขยะมูลฝอย
พลาสติกขนาด 200 
ลิตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนถัง
ขยะ 

ประชาชนมี
การจัดการ
ขยะมูลฝอย
อย่างถูกวิธี 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

7 บริหารจัดการ
ฝังกลบขยะมูล
ฝอยและ
ปรับปรุง
สถานท่ีฝัง
กลบขยะมูล
ฝอย 

เพ่ือให้การฝังกลบ
ขยะมูลฝอยเป็นไป
ตามหลักสุขาภิบาล
และเพ่ือปรับปรุง
พื นท่ีบริเวณบ่อฝัง
กลบขยะ 

บ่อฝังกลบขยะของ
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนครั ง
ในการฝัง

กลบ 

การฝังกลบ
ขยะมูลฝอย
ตามหลัก
สุขาภิบาล
ควบคุม
ผลกระทบท่ี
อาจจะมีต่อ
สภาพแวดล้อม
บริเวณ
ใกล้เคียงได้ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

1. เพ่ือลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยให้
สอดคล้องกับ
เป้าหมายของ
แผนปฏิบัติการ
จังหวัด 
2. เพ่ือส่งเสริม
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน 
3. เพ่ือสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน
ต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย 

1. ขยะมูลฝอยได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ของปริมาณ
ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ น 
2. ขยะมูลฝอยตกค้างได้รับ
การจัดการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยตกค้าง 
3. ของเสียอันตราย ชุมชน
ได้รับการรวบรวมและส่งไป
ก าจัดถูกต้องตามหลัก
วิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
30 ของปริมาณของเสีย
อันตรายชุมชนท่ีเกิดขึ น 
4. มูลฝอยติดเชื อได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องร้อยละ 
100 ของปริมาณขยะมูล
ฝอยติดเชื อท่ีเกิดขึ น 
5. หมู่บ้าน/ชุมชนมีการคัด
แยกขยะท่ีต้นทางไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน 
 

100,000 100,000 200,000 300,000 300,000 1. ขยะมูล
ฝอยทุก
ชนิดได้รับ
การก าจัด
อย่าง
ถูกต้องตาม
หลัก
สุขาภิบาล 
2. ไม่มี
ปริมาณ
ขยะตกค้าง
ในชุมชน 
3. ร้อยละ
ของจ านวน
ชุมชน/
หมู่บ้าน
ต้นแบบ 

1. เทศบาล
ต าบลภูผา
แดงมีรูปแบบ
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประชาชน
ได้รับ
สวัสดิการ
ชุมชนใน
รูปแบบ
กองทุน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์
สมาชิก
ธนาคารขยะรี
ไซเคิล 
3. ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดขึ น
ต่อวันลด
จ านวนลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการสร้าง
สวัสดิการ
ชุมชนปลอด
ขยะ (ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล) 

1. เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการ
บริหารจัดการขยะรี
ไซเคิลของชุมชน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมลด คัด
แยก และใช้
ประโยชน์จากขยะ
ท่ีต้นทาง 
3. เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดกองทุน
สวัสดิการชุมชน
ช่วยเหลือคนใน
ชุมชนด้วยกันเอง 
 

1. ร้อยละ 80 ของจ านวน
ครัวเรือนทั งหมดสมัครเป็น
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 
2. ร้อยละ 90 ของจ านวน
สมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิล 
มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง
ชีวิตตามเงื่อนไขท่ีก าหนด
ไว้ 
3. ร้อยละ 100 ของ
จ านวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต
ได้รับความคุ้มครองชีวิต
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ร้อยละ
ของจ านวน
สมาชิก
ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
เทียบกับ
จ านวน
ครัวเรือน
ทั งหมด 
2. ร้อยละ
ของจ านวน
สมาชิก
ธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
ท่ีได้รับสิทธิ
คุ้มครอง
เมื่อเสียชีวิต 
3. ร้อยละ
ของจ านวน
สมาชิกท่ี
เสียชีวิท่ี
ได้รับเงิน
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ 

1. ขยะรี
ไซเคิลท่ีถูก
น าเข้าสู่ระบบ
ก าจัดมี
ปริมาณลดลง 
2. สมาชิก
ธนาคารขยะรี
ไซเคิลมีรายได้
เพ่ิมขึ น และ
ได้รับเงิน
สงเคราะห์
เมื่อเสียชีวิต 
3. เกิดชุมชน
ต้นแบบการ
จัดการขยะมูล
ฝอย 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
/กองช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ท้องถ่ินไทย 
ใส่ใจ
ทรัพยากร 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน  าเพ่ิม
พื นท่ีสีเขียวและ
เพ่ิมพันธ์ุปลาใน
แหล่งน  าธรรมชาติ 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรน  า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดจิตส านึก
ทัศนคติท่ีดีต่อการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

11 ปลูกป่า
ทดแทน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
จิตส านึกและ
ร่วมกันดูแลรักษา
ป่าเพ่ิมความอุดม
สมบูรณ์ของพื นท่ี
ป่า 

ประชาชนปลูกป่า
ทดแทนพื นท่ีในเขต
เทศบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเห็น
คุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
และมีจิตส านึกใน
การรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

12 จัดกิจกรรมวัน
ส่ิงแวดล้อม
ไทย 

เพ่ือให้ประชาชน
เยาวชนตระหนัก
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

จัดนิทรรศการวัน
ส่ิงแวดล้อมไทยและ
อบรมนักเรียนในเขต
เทศบาล วันท่ี 4 
ธันวาคม 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ในการรักษา
ส่ิงแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ส่งเสริมพหุ
ภาคีในการ
พัฒนาชุมชน
อย่างย่ังยืน
ภายใต้
แผนปฏิบัติ
การ 21 
ระดับท้องถ่ิน 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถ
บริหารจัดการใน
การดูแลฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมบน
พื นฐานของการมี
ส่วนร่วม 

พหุภาคีในพื นท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
และหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ชุมชนมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน
ตนเอง 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

14 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ให้สะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
เป็นท่ีพักผ่อน
หย่อนใจ และเป็นท่ี
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล 

100,000 80,000 60,000 50,000 40,000 จ านวนครั ง ในเขตเทศบาลมีภูมิ
ทัศน์ท่ีสะอาด
สวยงาม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/กอง

ช่าง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 เสริมสร้างการ
ใช้ทรัพยากร
และพลังงาน
อย่างประหยัด
และคุ้มค่า 

เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรในเทศบาล
เกิดความตระหนัก
เสริมสร้างจิตส านึก
และมีส่วนร่วมใน
การลดใช้ทรัพยากร
และพลังงาน 

รณรงค์สร้างความรู้
ความเข้าใจและ
จิตส านึกให้กับบุคลากร
ของเทศบาลด าเนินการ
ตามมาตรการการใช้
ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 

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

สามารถลดปริมาณ
การใช้ทรัพยากร
และพลังงานได้
บุคลากรเกิดความ
ตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการ
ร่วมมือกันในการ
ประหยัดการใช้
ทรัพยากรและ
พลังงาน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

16 จ้างท่ีปรึกษา
ออกแบบ
รายละเอียด
บ่อฝังกลบ
ขยะ 

เพ่ือศึกษาถึงความ
เหมาะสมการ
ออกแบบ
รายละเอียดบ่อฝัง
กลบขยะ ท่ีมีความ
เหมาะสมกับพื นท่ี 
และการยอมรับ
ทางสังคม 

รายงานการศึกษาความ
เหมาะสมของโครงการ
บ่อฝังกลบขยะเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวนครั ง บ่อฝังกลบขยะของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
สามารถฝังกลบ
ขยะได้อย่างถูกวิธี
ตามหลักการ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการ
ธนาคารขยะ
ในสถานศึกษา 

เพ่ือให้นักเรียนใน
เขตเทศบาลต าบล 
ภูผาแดงมีจิตส านึก
ในการคัดแยกขยะ
และรักษา
ส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน 

นักเรียนในเขตเทศบาล
ต าบลภูผาแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนในเขต
เทศบาลต าบล 
ภูผาแดงรู้จักการ
คัดแยกขยะได้อย่าง
ถูกต้องและ
เหมาะสม 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

18 โครงการ
ชุมชนน่าอยู่
เร่ิมท่ีตัวเรา 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมและกระตุ้น
จิตส านึกและสร้าง
แรงจูงใน ในการ
รักษา
สภาพแวดล้อมของ
ท่ีพักอาศัยและ
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
พัฒนาสภาพแวดล้อม
ของท่ีพักอาศัยและ
ชุมชน ปีละ 2 ครั ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนร้อย
ครัวเรือนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วม มีจิตส านึกใน
การรักษา
สภาพแวดล้อมของ
ท่ีพักอาศัยและ
ชุมชน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

เพ่ือสนองแนว
พระราชด าริและ
สืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และ
สร้างความเข้าใจให้
ประชาชนตระหนัก
ถึงความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ
ท่ีมีอยู่ในประเทศ
ไทย 

ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ประชาชนผู้ท่ีสนใจ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ80 
ของ

ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ท่ี
ได้ไปใช้ประโยชน์
พร้อมช่วยกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
ภาคภูมิใจและเห็น
คุณค่าของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินจาก
พันธ์พืชในชุมชน 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    6. การสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6.  การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       
     6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ส่งเสริม
สุขภาพ
ห่างไกลโรค
และยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลโรคและ
ห่างไกลยาเสพติด
ใช้เวลาว่างในการ
ออกก าลังกาย 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพการออกก าลัง
กายในชุมชน 

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

ประชาชนห่างไกล
โรคและห่างไกลยา
เสพติดใช้เวลาว่างใน
การออกก าลังกาย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

2 เยาวชนฮีโร่ เพ่ือให้เยาวชนได้
เกิดความสามัคคี
เกิดทักษะ และมี
แนวคิดในการ
ด าเนินชีวิต 

จัดค่ายฝึกอบรม
เยาวชน 

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

เยาวชนเกิดทักษะ
และมีแนวคิดในการ
ด าเนินชีวิตไม่มั่วสุม
ยาเสพติดและ
อบายมุขต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/
กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม 

3 อาสาสมัคร
ปกป้อง
สถาบัน 

เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
แก้ไขปัญหาการ
พัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันและ
สร้างความสามัคคี 

ฝึกอบรม อสป. ในเขต
เทศบาล 

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

ประชาชนใช้
กระบวนการแผน
ชุมชนในการพัฒนา
หรือแก้ไขปัญหาเกิด
ความสามัคคี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ต าบล To Be 
Number 
One 

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคภัย
จากปัญหายาเสพ
ติดโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ 

ชมรม To Be Number 
One และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

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

เกิดกิจกรรมการ
ดูแลส่งเสริม
สุขภาพและป้องกัน
โรคภัยจากปัญหา
ยาเสพติดแบบมี
ส่วนร่วมและบูรณา
การ 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 

5 ติดตาม
ตรวจสอบผู้มี
พฤติกรรม
เก่ียวกับยา
เสพติด 

เพ่ือลดปัญหายา
เสพติดในพื นท่ีด้วย
การด าเนินการเชิง
รุก 

มีเวรยามประจ าหมู่บ้าน
และชุมชนออกตรวจ
ติดตามผู้มีพฤติกรรม
เก่ียวกับยาเสพติด 

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

หมู่บ้านและชุมชน
เข้มแข็งห่างไกลยา
เสพติด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

เพ่ือด าเนินการตาม
นโยบาย
ปราบปรามยาเสพ
ติดของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
และ
กระทรวงมหาดไทย
ให้สัมฤทธ์ิผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปิดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชน
ทุกแห่งในเขตพื นท่ี
อ าเภอหนองวัวซอเพ่ือ
ค้นหาผู้เก่ียวข้องกับยา
เสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาจัดฝึกอบรม
เยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีมี
โอกาสเข้าไปเก่ียวข้อง
กับยาเสพติดและจัดตั ง 
ขยายเครือข่ายข่าว
ต่อต้านยาเสพติด 

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

สามารถลดและ
ขจัดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ-
ติดทุกชนิดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 อบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับงาน
การจราจร 
 

เพ่ือให้ความรู้ด้าน
จราจรแก่ครูและ
นักเรียน 

อบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
งานการจราจรและการ
ขอมีใบอนุญาต 
ขับข่ีแก่ครูและนักเรียน
ในเขตเทศบาลต าบลภู
ผาแดง 

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

ครูและนักเรียนได้
ความรู้ด้านงาน
การจราจรและการ
ขอมีใบอนุญาต 
ขับข่ี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 รณรงค์ 
ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพ่ือลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาล 

รณรงค์การขับข่ีและตั ง
ด่านตรวจในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 2 ครั ง ลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 จัดซื อ
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่าย 
(CCTV) 

เพ่ือความปลอดภัย
ของประชาชนใน
พื นท่ี 

จัดซื อกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิดเครือข่าย  
(CCTV) แบบมุมมอง
คงท่ีส าหรับติดตั ง
ภายนอกอาคาร ส าหรับ
ใช้งานรักษาความ
ปลอดภัยท่ัวไป พร้อม
ติดตั ง จ านวน 10 ตัว 

 320,000 320,000 320,000 320,000 จ านวน
กล้อง 
CCTV 

ประชาชนในพื นท่ี
ได้รับการสอดส่อง
ดูแล มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

6.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 บรรพชา
สามเณรภาค
ฤดูร้อน 

เพ่ือให้เยาวชน
ได้รับการอบรมศีล
สมาธิและปัญญา 

บรรพชาสามเณรภาค
ฤดูร้อนท่ีวัดภายในเขต
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั ง ปลูกฝังศีลธรรม
และปลูกฝัง
เยาวชนในส่ิงท่ี
ถูกต้อง 

กอง
การศึกษา 

 
6.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมการ
ดับเพลิงใน
อาคาร 

เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความรู้และทักษะ
เมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ในอาคาร 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การดับเพลิงในอาคาร
ให้แก่บุคลากรของ
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

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

บุคลากรของ
เทศบาลมีความรู้
และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้เมื่อเกิด
เหตุเพลิงไหม้ใน
อาคาร 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 อบรมป้องกัน
และระงับ
อัคคีภัย 

เพ่ือให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ระงับอัคคีภัย
เบื องต้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในการ
ระงับอัคคีภัยเบื องต้น
แก่ประชาชนในเขต
เทศบาล 

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

ประชาชนในเขต
เทศบาลสามารถ
แก้ไขปัญหา
อัคคีภัยเบื องต้นได้ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 อบรมและ
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน มีความพร้อม
ในการป้องกันภัยท่ี
จะเกิดขึ นใน
อนาคต 

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน สังกัด
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

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

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน มี
ความพร้อมในการ
ป้องกันภัยท่ีจะ
เกิดขึ นในอนาคต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

4 ปรับปรุงห้อง
ศูนย์วิทยุ
ส่ือสาร งาน
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

เพ่ือให้ศูนย์วิทยุ
ส่ือสารงานป้องกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยอยู่ใน
สภาพพร้อม
ให้บริการ
ประชาชน 

ปรับปรุงห้องศูนย์วิทยุ  
จ านวน  1  ห้อง 

100,000 100,000    1 ห้อง ศูนย์วิทยุส่ือสาร 
งานป้องกันฯ 
พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 ฝึกอบรมให้
ความรู้
เก่ียวกับ 
สาธารณภัย 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจ รวมถึง
วิธีการจัดการเมื่อ
ประสบสาธารณภัย
เบื องต้น 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัย
ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล 
ข้าราชการ พนักงาน 
และประชาชนในพื นท่ี  
จ านวน  70  คน 

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

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความ
เข้าใจ รวมถึง
วิธีการจัดการเมื่อ
ประสบสาธารณภัย
เบื องต้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 ฝึกอบรมซ้อม
แผนป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

เพ่ือให้ความรู้ใน
การเตรียมความ
พร้อมในการจัดการ
สาธารณภัยได้อย่าง
เป็นระบบ 

ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยให้แก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ข้าราชการ 
พนักงาน และ
ประชาชนในพื นท่ี  
จ านวน  100  คน 

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

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สามารถเข้าร่วม
ช่วยเหลือการ
จัดการภัยพิบัติได้
อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

7 สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชน
อ าเภอ 
หนองวัวซอ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนอ าเภอ
หนองวัวซอ 

สนับสนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
อ าเภอหนองวัวซอ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 1 ครั ง ประชาชนในพื นท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือเยียวยา 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 ค่าใช้จ่ายใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน 

เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

ด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อนใน
เขตเทศบาล 

5000,000 500,000 5000,000 500,000 500,000 จ านวน
ประชาชน
ท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

9 จัดตั งชุด
ปฏิบัติการ
รักษาความ
สงบเรียบร้อย
ในชุมชน 

เพ่ือจัดชุด
ปฏิบัติการในการ
สอดส่องและดูแล
รักษาความ
ปลอดภัย ความ
เรียบร้อยในชุมชน 

จัดชุดปฏิบัติการในการ
สอดส่องและดูและ
รักษาความปลอดภัย 
ความเรียบร้อยในชุมชน
ตลอดปี 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 จัดซื อยาง
ชะลอ
ความเร็ว 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจรและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดซื อยางชะลอ
ความเร็ว จ านวน 4 จุด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 4 จุด การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
และลดอุบัติเหตุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/

กองช่าง 

11 ตีเส้นจราจร เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ตีเส้นจราจรถนนในเขต
เทศบาล  จ านวน  
1,000 ตารางเมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนจุด
ท่ีตีเส้น
จราจร 

การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย 
และลดอุบัติเหตุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/

กองช่าง 

12 ติดตั ง
ไฟสัญญาณ
จราจร 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการสัญจรและ
ลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

ติดตั งไฟกระพริบ
สัญญาณจราจร (แบบ
โซราตรอน) (ส่ีแยกร้าน
ศรีอุดม, แยกตลาดแม่
ส าเนียง) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 2 แห่ง การสัญจรไปมา
สะดวกปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

13 จัดซื อ
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
และการช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุ
รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย 

จัดซื อรถพยาบาล
ฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 
กิโลวัตต์  จ านวน  1  
คัน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000   1 คัน การช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุ
รวดเร็ว และมี
ความปลอดภัย 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 ปรับปรุง
รถดับเพลิง
อเนกประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุง
รถดับเพลิง
อเนกประสงค์ของ
เทศบาล 

เปล่ียนถังน  ารถดับเพลิง
อเนกประสงค์ขนาด 
6,000 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ 

  800,000 800,000  1  คัน การให้บริการ
ประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

15 ฝึกอบรม
จัดตั งชุด
ปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ 

เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งให้จิตอาสม
ท่ีสามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจ้า
พนักงาน ในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยพิบัติ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมจัดตั งชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ ให้อาสาท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน ในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยพิบัติ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติการงานกู้ภัย
ในภาวะฉุกเฉินเป็น
ระบบรวม รวดเร็ว
และทันเหตุการณ์ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16 สาธารณภัย
ส าหรับ
เยาวชน 

เพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจ
เก่ียวกับสาธารณ
ภัยส าหรับเยาวชน 

ฝึกอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับสาธารณภัย
ให้แก่เยาวชนในพื นท่ี
เทศบาลต าบลภูผาแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ รวมถึง
วิธีการจัดการเมื่อ
ประสบสาธารณภัย
เบื องต้น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 อุดหนุน
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ผู้น าท้องถ่ิน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ท างานของ
ข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้านและ
ผู้บริหาร อปท. 
ในเขตอ าเภอหนอง
วัวซอ 

ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ข้าราชการ ก านัน
ผู้ใหญ่บ้านและผู้บริหาร 
อปท.ในเขตอ าเภอ
หนองวัวซอ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ข้าราชการ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหาร อปท.ใน
เขตอ าเภอหนองวัว
ซอ น าความรู้ท่ี
ได้รับไปพัฒนาการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7.  ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ           
     7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 พัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากรของ
เทศบาล 

เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
และเสริม
ประสบการณ์ 

จัดทัศนศึกษาคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรใน
หน่วยงานมี
ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์สามารถ
น าประสบการณ์มา
ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

2 ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติ
ราชการอัน
เป็นประโยชน์
แก่ อปท. 

เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่
อปท. 

เงินประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
(เงินรางวัลประจ าปี) 
แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนผู้ท่ี
ได้รับ

ค่าตอบแทน 

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง มี
ขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

3 5  ส. เพ่ือให้การจัดเก็บ
เอกสารเป็นระบบ
บริการประชาชน
ถูกต้อง รวดเร็ว 

จัดระบบการจัดเก็บ
เอกสารในส านักงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั ง/
เดือน 

เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานและ
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวก
ถูกต้อง รวดเร็ว 

ทุกกอง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 แข่งขันกีฬา
เทศบาล 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
และลูกจ้างได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และสร้างความ
สามัคคี 

แข่งขันกีฬาภายใน
เทศบาล 

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

บุคลากรของ
เทศบาลได้ออก
ก าลังกายเพ่ือ
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และสร้างความ
สามัคคี 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

5 อบรม
คุณธรรม 
จริยธรรม
ให้แก่
บุคลากร 

เพ่ือให้บุคลากรใน
หน่วยงานมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมาก
ขึ น 

คณะผู้บริหารพนักงาน
ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ
เทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 90 
ของจ านวน
บุคลากร 

บุคลากรเทศบาล
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

6 ปรับปรุง
กระบวนการ
ท างานหรือ
ลดขั นตอน
การท างาน
หรือการ
บริการ 

เพ่ือลดขั นตอนใน
การปฏิบัติงานการ
บริการประชาชน
อ านวยความ
สะดวกและ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ปรับปรุงขั นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติ
ราชการประกาศลด
ขั นตอนและระยะเวลา
การปฏิบัติราชการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั ง ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
รวดเร็วในการ
ติดต่อขอรับบริการ
และมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี 

ทุกกอง 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 เช่า
ระบบส่ือสาร
งานทะเบียน
ราษฎร 

เพ่ือความสะดวก 
รวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

เช่าระบบส่ือสารงาน
ทะเบียนราษฎร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 1 ครั ง/ปี การปฏิบัติงาน 
และการให้บริการ
ประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

8 จัดท าแผนท่ี
ภาษีและ
ทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือให้การจัดเก็บ
ภาษีมีประสิทธิภาพ
มากขึ น 

จัดท าและน าเข้า
ข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินสู่ระบบ
สารสนเทศงาน
ทะเบียนทรัพย์สิน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้
เสียภาษี 

ท าให้การจัดเก็บ
ภาษีของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ น 

กองคลัง 

9 จัดท าวารสาร
เทศบาล 

เพ่ือประสาน
กิจกรรมระหว่าง
หน่วยงานเทศบาล
และประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาล 

จัดท าวารสาร
เทศบาล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเล่ม ท าให้เครือข่าย
เทศบาลและ
ประชาชนได้รับ
ทราบกิจกรรมและ
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

10 จัดเวที
ประชาคม
หมู่บ้านและ
ต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

เพ่ือจัดท า ทบทวน 
แก้ไข เปล่ียนแปลง
และเพ่ิมเติม
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้านและต าบล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ตามท่ี
ระเบียบฯ ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั ง มีแผนพัฒนา
ท้องถ่ินเป็น
เคร่ืองมือในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 จัดซื อ
หนังสือพิมพ์ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การเรียนรู้และรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน 

จัดซื อหนังสือพิมพ์ไว้
บริการในส านักงาน
เทศบาล 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ฉบับ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆทัน
เหตุการณ์ 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

12 ปรับปรุง
เว็บไซต์
เทศบาล 

เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
เว็บไซต์ของเทศบาล
ให้ทันสมัย เป็น
ปัจจุบัน มีข้อมูลท่ี
ถูกต้องรวดเร็วในการ
ประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบาล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 ครั ง การปฏิบัติงานและ
การให้บริการ
ประชาชนโดย
ระบบอินเตอร์เน็ต
ของเทศบาล
สะดวกและรวดเร็ว 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 

13 เทศบาล
สัญจร 

เพ่ือประชาสัมพันธ์
งานของเทศบาลและ
รับฟังปัญหาต่างๆ 

เทศบาลพบปะ
ประชาชน 

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

ท าให้ประชาชน
ได้รับทราบกิจการ
ของเทศบาลและ
รับทราบถึงปัญหา
ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

14 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล
การ
ปฏิบัติงาน
ของเทศบาล 

เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

ส ารวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อผล
การปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละ  
80 ของ
ความพึง
พอใจ 

เทศบาลต าบลภูผา
แดงสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมาก
ย่ิงขึ น 

กอง
ยุทธศาสตร์

และ
งบประมาณ 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 การจัดการ
เลือกตั ง
ท้องถ่ิน 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
เลือกตั งท้องถ่ิน 

กรณีครบวาระยุบสภา 
กรณีแทนต าแหน่งว่าง 
หรือกรณีอ่ืน และการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทราบถึง
สิทธิหน้าท่ีการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนครั ง
ท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนทราบถึง
สิทธิและหน้าท่ีการ
มีส่วนร่วมทางการ
เมืองมากขึ น 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

16 ฝึกอบรม
จัดตั งลูกเสือ
ชาวบ้านเฉลิม
พระเกียรติฯ
สร้างความ
สามัคคี
ปรองดองของ
คนในชาติ 

เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
และสร้างความ
สามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ 

ฝึกอบรมจัดตั งลูกเสือ
ชาวบ้านเฉลิมพระ
เกียรติฯสร้างความ
ปรองดองของคนในเขต
เทศบาลต าบลภูผาแดง 
และคนในชาติ 

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

เป็นการเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
และสร้างความ
ปรองดองของคนใน
ชาติ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 

17 สนับสนุนการ
จัดงานรัฐพิธี
และราชพิธีใน
วันส าคัญของ
ชาติ 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรัฐพิธีและราช
พิธีต่าง ๆ ของ
อ าเภอหนองวัวซอ 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานรัฐพิธีและ
งานราชพิธีต่าง ๆ ของ
อ าเภอหนองวัวซอ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั ง เป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดี
และส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณฯ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล 
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แบบ ผ. 02 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เทศบาลต าบลภูผาแดง  อ าเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 

7.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ก่อสร้างท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
จอด
รถจักรยานยนต์
ของบุคลากรและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ขนาด
กว้าง  3  ม.ยาว 20 
ม. 

100,000 100,000     1  แห่ง บุคลากรและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
สถานท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงาน
เทศบาล 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานเทศบาล
ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส านักงาน
เทศบาล 

    500,000 500,000 1 อาคาร อาคารส านักงาน
เทศบาลเป็น
สัดส่วน เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 
และพร้อม
ให้บริการ
ประชาชน 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างโรง
จอดรถ 

เพ่ือให้มีท่ีส าหรับ
จอดรถของ
บุคลากรและ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
ขนาด 6 X 30 เมตร 

   500,000 500,000 1 แห่ง บุคลากรและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
สถานท่ีจอด 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/

กองช่าง 

4 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้เทศบาลมี
สถานท่ีส าหรับใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ขนาด 4 
X 9 เมตร 
 
 

250,000 250,000    1 อาคาร มีสถานท่ีส าหรับใช้
ประโยชน์ต่างๆ 

ส านัก
ปลัดเทศบาล/

กองช่าง 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 ก่อสร้าง
ปรับปรุงห้อง
ประชุมสภา
เทศบาลต าบล
ภูผาแดง 

เพ่ือให้เทศบาลมี
ห้องประชุมท่ีมี
ความพร้อมรองรับ
งานกิจการสภา 

ก่อสร้างห้องประชุม
สภาเทศบาลต าบลภูผา
แดง จ านวน 1 หลัง 
รายละเอียดดังนี  
1. ปรับปรุงหลังคา
2. ปรับปรุงฝ้าเพดาน
ฯลฯ 

500,0000 500,000 1 หลัง เทศบาลมีห้อง
ประชุมท่ีมีความ
พร้อมรองรับงาน
กิจการสภา 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างสถานท่ี
จอดรถ
ศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ 

เพ่ือใช้เป็นสถานท่ี
จอดรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 
ส าหรับบุคลากร
และผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ก่อสร้างสถานท่ีจอดรถ
บริเวณศูนย์บริการ
สาธารณสุขฯ ขนาด
กว้าง 3 เมตร ยาว 12 
เมตร 

200,000 200,000 1 แห่ง บุคลากรและ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการมี
สถานท่ีจอด
รถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ 

กองช่าง 
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7.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดเก็บข้อมูล
พื นฐาน 
(เขตเมือง) 

เพ่ือส ารวจความ
จ าเป็นพื นฐานของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

ส ารวจและจัดเก็บข้อมูล
พื นฐานในเขตเทศบาล 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน
ครัวเรือนท่ี

จัดเก็บ 

มีข้อมูลต่างๆและ
ทราบถึงปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

2 จัดท าแผน
และ
ขับเคล่ือน
กิจกรรม
ต าบล
ธรรมนูญ
สุขภาพและ
ต าบลสุข
ภาวะ 

เพ่ือให้เกิดลักษณะ
การบริหารงาน
แบบบูรณาการโดย
ใช้แนวคิด “ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วม
พัฒนา”การส่ง
ข่าวสารฉับไวแก้ไข
ทันท่วงทีอย่างมีมิติ
รอบด้านส่งผลให้
เกิดความพอใจได้
ผลงานองค์กร
ประสบความส าเร็จ
ในการบริหาร
จัดการองค์กรสู่
ต าบลท่ีมีความสุข
ในทุกมิติ 

ประชาชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งโดยเร่ิม
ตั งแต่การรับรู้ถึงสภาพ
ปัญหาการร่วมคิด ร่วม
ท าร่วมพัฒนาและร่วม
รับผลประโยชน์ซ่ึง
ลักษณะของการมีส่วน
ร่วมขึ นอยู่กับแรงจูงใจ
และองค์ประกอบทาง
สังคมอ่ืนๆส่วน
ประโยชน์ของการมีส่วน
ร่วมเป็นการเสริมสร้าง
ความผูกพัน ความ
สามัคคีท าให้ประชาชน
รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่ง
ของต าบล 

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

ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์จาก
ธรรมนูญสุขภาพสู่
ต าบลสุขภาวะคือ 
ความรู้สึกปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพราะมี
ธรรมนูญฯท่ีได้มา
จากความต้องการ
ของประชาชน
ต าบลภูผาแดงมา
บังคับใช้กับ
ประชาชนทุกคน 

กอง
สาธารณสุข

และ
ส่ิงแวดล้อม 








































