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1. ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดหนองบัวลำภู 

 หนองบัวลำภูแตเดิมประมาณ พ.ศ. 2106 พระเจาไชยเชษฐาธิราชแหงเวียงจันทน ไดนำผูคนอพยพเขามาอาศัยและสรางบานแปลงเมืองข้ึนท่ีบริเวณหนองซำชาง 

ซึ่งเปนหนองน้ำขนาดใหญเชิงเขาภูพาน และยกฐานะเปนเมือง “จำปานครกาบแกวบัวบาน” มีฐานะเปนเมืองหนาดานของเมืองเวียงจันทน แตคนท่ัวไปเรียกช่ือเมืองตาม

ลักษณะภูมิประเทศวา “เมืองหนองบัวลุมภู” ซึ่งเปนตนกำเนิดของเมืองหนองบัวลำภูในปจจุบัน 

 พ.ศ. 2117 ในระหวางท่ีไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งท่ี 1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ 19 พรรษา โดยไดประทับพักแรมท่ีบริเวณหนอง 

ซำชางแหงนี้ (หนองบัวลำภูปจจุบัน) 

 ในสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชแหงกรุงธนบุรี โปรดเกลาใหเจาพระยามหากษัตริยศึกยกกองทัพไปตีเวียงจันทนไดสำเร็จ นครเข่ือนขันธกาบแกวบัวบาน

หรือหนองบัวลำภู  จึงข้ึนกับราชอาณาจักรไทยต้ังแตนั้นมา 

 พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงโปรดเกลาใหกระทรวง มหาดไทยรวมเมืองตางๆ ในบริเวณหมากแขงต้ังเปนเมืองจัตวา 

เรียกวาเมืองอุดรธานี สวนเมืองสังกัดในบริเวณใหมีฐานะเปนอำเภอเมืองหนองบัวลำภูจึงกลายเปน “อำเภอหนองบัวลำภ”ูข้ึนกับจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีความเจริญรุงเรือง

ตลอดมา 

 เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอำนาจมายังสวนภูมิภาค เพื่อประโยชนในการปกครอง การใหบริการของรัฐ การอำนวยความสะดวกแกประชาชน

ตลอดจนความมั่นคงของชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาไดอนุมัติรางพระราชบัญญัติจัดต้ังจังหวัดหนองบัวลำภู แลวประกาศจัดต้ังเปนจังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันท่ี 1

ธันวาคม 2536 

1.1 ขนาดและท่ีต้ัง 

 จังหวัดหนองบัวลำภูมีพื้นท่ีประมาณ 3,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,929 ไร ขนาดของพื้นท่ีคิดเปนรอยละ 2.21 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และรอยละ 0.75 ของประเทศ ต้ังอยูตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  608กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 228 

(กรุงเทพมหานคร - สีค้ิว- ชัยภูมิ- ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลำภู)  

1.2 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 ภูมิประเทศจะเปนท่ีราบสูง ต้ังอยูสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉล่ียประมาณ 200เมตรพื้นท่ีสวนใหญเปนดินทรายและลูกรัง ลักษณะภูมิอากาศ แบงออกเปน 

3 ฤดู เชนเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ฤดูรอน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยท่ัวไปข้ึนอยูกับมรสุมท่ีพัดผานประจำป จัดอยูในประเภท

ภูมิอากาศแบบพื้นเมืองรอนเฉพาะฤดู กลาวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับชวงแหงแลงในฤดูหนาวและรอน 



ห น า  | 3 

1.3 การปกครองและประชากร 

 1.3.1 การปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู แบงการปกครองออกเปน 6 อำเภอ 58 ตำบล 687 หมูบาน 33 ชุมชน 

 1.3.2 การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัดหนองบัวลำภู 1 แหง เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู 1 แหง เทศบาลตำบล 23 แหง 

องคการบริหารสวนตำบล 43 แหง   

 1.3.3 จังหวัดหนองบัวลำภู  ป  2563 (สิงหาคม 2563) มีประชากรท้ังส้ิน 513,316 คน เปนชาย 256,302 คน คิดเปนรอยละ 49.93 ของประชากรท้ังหมด  

หญิง 257,014 คน คิดเปนรอย 50.07 จำนวนครัวเรือนท้ังส้ิน 151,654 ครัวเรือน 

1.4 อาชีพและการจางงาน 

ประชากรสวนใหญของจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญไดแก ขาว ขาวโพดเล้ียงสัตว มันสำปะหลัง ออย

โรงงาน ดังนั้นหากปใดประสบปญหาฝนแลงไมตกตองตามฤดูกาล เกษตรกรมักไดรับผลกระทบทำใหตองออกไปหางานทำตางถ่ิน 

สถานการณดานแรงงาน จังหวัดหนองบัวลำภู ในป 2562 มีผูอยูในกำลังแรงงาน  229,172 คน คิดเปนรอยละ 62.12 ของจำนวนประชากรอายุ 15 ปข้ึนไป 

ประกอบดวย ผูมีงานทำ 223,119 คน คิดเปนรอยละ 97.36 ของกำลังแรงงานรวม ผูวางงาน 2,812 คน คิดเปนรอยละ 1.22 ของกำลังแรงงานรวม และแรงงานผูรอ

ฤดูกาล 3,241 คน คิดเปนรอยละ 1.41 ของกำลังแรงงานรวม มีอาชีพเปนผูปฏิบัติงานท่ีมีฝมือในดานการเกษตรและการประมง จำนวน 95,903 คน คิดเปนรอยละ 

43.76 ของผูมีงานทำท้ังหมด รองลงมา คือ พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด จำนวน 35,088 คน คิดเปนรอยละ 16.01 ของผูมีงานทำท้ังหมด 

1.5 เศรษฐกิจ 

ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดหนองบัวลำภู (Gross Provincial Product : GPP) มูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจำป 2561 มีมูลคา 29,053 ลานบาท ปรับตัวดีข้ึนจาก ป พ.ศ. 

2560 ท่ีอยูท่ี 27,929 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.1 สาขาการผลิตท่ีมีมูลคาการผลิตสูงท่ีสุด 3 ลำดับแรก คือ สาขาเกษตรกรรม การปาไม และการประมง มีสวนแบงมูลคา 

6,912 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23.8 ของมูลคาการผลิตท้ังจังหวัด ลำดับท่ีสอง คือ สาขาการผลิต มีสวนแบงมูลคา 5,162 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.7 และลำดับท่ีสาม 

คือ สาขาการขายสงและการขายปลีก การซอมแซมยานยนตและจักรยานยนต มีสวนแบงมูลคา 4,148 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14.3 นอกจากนี้สาขาอื่น ๆ มีสวนแบง

มูลคารวม 12,831 ลานบาท คิดเปนรอยละ 44.16  

 รายไดเฉล่ียตอหัวตอป (GPP per capita) อยูท่ี 60,776 บาท ปรับตัวดีข้ึนจากปท่ีแลว 2,566 บาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 4.41 จัดเปนลำดับท่ี 19 ของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ และลำดับท่ี 75 ของประเทศ จากเดิมป พ.ศ. 2560 อยูท่ี 58,210 บาท เปนลำดับสุดทายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและลำดับสุดทายของ

ประเทศ 
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1.6 การคมนาคม  การขนสง และการสื่อสาร 

1.6.1 การคมนาคมและขนสง จังหวัดหนองบัวลำภู มีการคมนาคมติดตอกับจังหวัดตาง ๆ ไดเฉพาะทางรถยนตเทานั้น และภายในจังหวัดมีถนนเช่ือมระหวาง

อำเภอตาง ๆ สามารถใชไดทุกฤดูกาล 

1.6.2 การส่ือสาร จังหวัดหนองบัวลำภู มีท่ีทำการไปรษณียรวม 6 แหง ในพื้นท่ี 5 อำเภอ (อำเภอนาวังไมมีท่ีทำการไปรษณีย) การโทรศัพท มีจำนวนเลขหมาย

ท้ังส้ิน 12,613 เลขหมาย เปนเลขหมายท่ีมีผูเชา 4,270 เลขหมาย 

                 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สำรวจจากประชากรอายุ 6 ปข้ึนไป จำนวน 437,362คน การใชโทรศัพทมือถือ รอยละ 76.15 การใช

อินเตอรเน็ต รอยละ 33.08 การใชคอมพิวเตอร รอยละ 25.08 

1.7 การสาธารณูปโภค 

1.7.1 การประปา ในป 2563 (ตุลาคม 62- มิถุนายน 63) จังหวัดหนองบัวลำภู ผลิตน้ำไดท้ังส้ิน 2,857,906 ลูกบาศกเมตร และปริมาณน้ำท่ีจายใหแกผูใช 

2,215,801 ลูกบาศกเมตร หรือรอยละ 77.53 ของปริมาณท่ีผลิตท้ังจังหวัด และมีผูใชน้ำประปาท้ังส้ิน 13,357 ราย  

 1.7.2 การไฟฟา กระแสไฟฟาท่ีใชในปงบประมาณ 2560 ท้ังส้ิน 272 ลานยูนิต สวนใหญเปนการใชในประเภทท่ีอยูอาศัยประมาณรอยละ 50.24 ของปริมาณการ

ใชไฟฟาท้ังหมด รองลงมาเปนสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมประมาณ รอยละ 47.38 และอื่น ๆ รอยละ 2.38 

1.8 การศึกษา 

จังหวัดหนองบัวลำภู ในปการศึกษา 2562 มีจำนวนนักเรียน นักศึกษา ผูเรียน รวมท้ังส้ิน 95,567 คนมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครูเอกชน 

ลูกจางประจำ/ช่ัวคราว/อัตราจาง รวมท้ังส้ิน 6,840 คน โดยในปการศึกษา 2562 มีสัดสวนครูตอนักเรียน คิดเปน 1 : 21 

ดานคุณภาพการศึกษา คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2561 คาเฉล่ีย O-NET ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เทากับ 34.73 (คาเฉล่ียประเทศ 

37.98) ลดลงจากปการศึกษา 2561 คิดเปนรอยละ 6.69 คะแนนเฉล่ีย O-NET ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เทากับ 33.38 (คาเฉล่ียประเทศ 36.29) และคะแนนเฉล่ีย O-NET 

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 เทากับ 26.90 (คาเฉล่ียประเทศ 31.50) รวมท้ัง คาเฉล่ียเชาวปญญา (IQ) ของเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของป พ.ศ. 2559 เทากับ 91.75 

(คาเฉล่ียประเทศ 98.23) ลดลงจากป 2554 รอยละ 2.5 พบวา คาเฉล่ียทางการศึกษาของเด็กในพื้นท่ีต่ำกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ มีดัชนีความกาวหนาทางการศึกษาอยู

ท่ีลำดับ 74 ของประเทศ 
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1.9 การสาธารณสุข 

 จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนโรงพยาบาลรองรับผูปวยท่ีมารับบริการท้ังภายในประเทศ และตางประเทศจำนวน 7 แหง (ประกอบดวยโรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 

6 แหงและเอกชน จำนวน 1 แหง) โดยในป 2562 มีสัดสวนแพทยตอประชากรคิดเปน 1 : 5,014 คน 

1.10 การทองเท่ียว 

 ในป 2562 จังหวัดหนองบัวลำภูมีจำนวนนักทองเท่ียวท้ังส้ิน 383,749 คน ลดลงจาก ป 2561 รอยละ 0.42 (1,610 คน) รายไดของผูมาเยี่ยมเยือนเปนจำนวน

มากกวา 422.05 ลานบาท ปรับตัวเพิ่มข้ึนโดยขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1 แตจำนวนนักทองเท่ียวและมูลคารายไดจากการทองเท่ียวยังคงเปนลำดับสุดทายของประเทศ 

1.11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 1.11.1 การใชประโยชนท่ีดิน ดินสวนใหญในพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวลำภู เปนดินรวนปนทราย หนาดินคอนขางต้ืน ช้ันลางเปนดินเหนียว ดินลูกรัง มีการระบายน้ำ

คอนขางเร็วพบอยูในเขตอำเภอศรีบุญเรือง โนนสัง และเมือง สวนช้ันบนเปนดินเหนียวปนทรายช้ันลางเปนดินลูกรัง พบอยูในเขตอำเภอสุวรรณคูหา นอกจากนี้ยังพบการ

ชะลางพังทลายของดินท่ีอำเภอนากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา 

 1.11.2 ทรัพยากรปา ทรัพยากรปาไมของจังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นท่ีปาไมรวมท้ังส้ิน 1,745,432 ไร แบงเปนปาสงวนแหงชาติ จำนวน 6 ปา และอุทยาน

แหงชาติ จำนวน 1 อุทยาน มีพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติท้ังส้ิน 1,603,647 ไร คิดเปนรอยละ 62.59 ของพื้นท่ีจังหวัด และมีพื้นท่ีอุทยานแหงชาติท้ังส้ิน 140,599.34 ไร  

คิดเปนรอยละ 5.49 ของพื้นท่ีจังหวัดและกรมปาไมไดประกาศเปนพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดินจำนวน 1,201,986.34 ไร คงเหลือพื้นท่ีปาไมในความรับผิดชอบของกรมปาไมและ 

กรมอุทยานฯ จำนวน 226,322 ไร จากขอมูลการแปลภาพถายทางอากาศสภาพพื้นท่ีปาไม ป พ.ศ. 2561-2562 จังหวัดหนองบัวลำภูมีเนื้อท่ีจังหวัด 2,562,107.95 ไร 

เปนเนื้อท่ีปา 300,180.12 ไร คิดเปนรอยละ 11.72 ของเนื้อท่ีจังหวัด มีพื้นท่ีปาเพิ่มข้ึน 2,776.6 ไร คิดเปนรอยละ 0.93 ของเนื้อท่ีปาจังหวัด  

1.11.3 ทรัพยากรน้ำ  พื้นท่ีของจังหวัดหนองบัวลำภู ไดแบงแหลงน้ำตามประเภทการใชประโยชน ดังนี้ 

   1) แหลงน้ำธรรมชาติ โดยแบงตามพื้นท่ีลุมน้ำหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย2ลุมน้ำ คือ 

  เขตลุมน้ำชีประกอบดวยลุมน้ำสาขา ไดแก ลุมน้ำลำพะเนียง ลุมน้ำพวย ลุมน้ำพอง ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีในเขตอำเภอโนนสัง อำเภอศรีบุญเรือง 

และอำเภอนากลางบางสวน 

   เขตลุมน้ำโขง ประกอบดวยลุมน้ำสาขา ไดแก ลุมน้ำหวยโมง และลุมน้ำหวยหลวง ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีในเขต อำเภอเมือง อำเภอสุวรรณคูหา 

และอำเภอนากลางบางสวน 

  นอกจากนี้ยังมีบึงและหนองน้ำธรรมชาติ กระจัดกระจายอยูในตอนลางของจังหวัดโดยเฉพาะในเขตอำเภอโนนสัง  
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   2) แหลงน้ำชลประทาน จังหวัดหนองบัวลำภู มีแหลงน้ำชลประทานขนาดกลางเพียง 2 โครงการเทานั้น คือ โครงการอางเก็บน้ำหวยเหลายาง 

บานภูพานทอง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง ซึ่งมีขนาดความจุประมาณ 2.14 ลานลูกบาศกเมตรมีพื้นท่ีรับประโยชนรวมกันประมาณ 2,000 ไร และโครงการอางเก็บน้ำ

หวยน้ำบอง บานตาดไฮ ตำบลโคกมวง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ขนาดความจุอางเก็บน้ำ 20.80 ลานลูกบาศกเมตร พื้นท่ีรับประโยชนรวมประมาณ 3,677 ไร 

ท่ีเหลืออื่น ๆ จะเปนโครงการขนาดเล็ก จำนวน 36 โครงการ ฝายคอนกรีต จำนวน 53 แหง ซึ่งมีขนาดความจุรวมกันประมาณ 59,399,832 ลูกบาศกเมตร มีพื้นท่ีรับ

ประโยชนรวมกันประมาณ 63,391 ไร 

    3) น้ำอุปโภคบริโภค จังหวัดหนองบัวลำภู มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู) 21,542 คน มีความตองการน้ำกินและน้ำใช ใน

เขตเมืองประมาณ 107,710 ลิตร และ 4,308,400 ลิตร และประชากรนอกเขตเมือง 473,505 คน มีความตองการน้ำกินและน้ำใชนอกเขตเมืองประมาณ 2,367,525 

ลิตร และ 21,307,725 ลิตร ตามลำดับ  

   4) น้ำเพื่อการเกษตร แหลงน้ำท่ีประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูใชเพื่อการเกษตร สวนใหญจะเปนแหลงน้ำผิวดินตามธรรมชาติและท่ีสราง

ข้ึน เชน อางเก็บน้ำ ลำหวย หนองน้ำ สระน้ำ ฝาย คลองสงน้ำชลประทาน และสถานีสูบน้ำดวยไฟฟา เปนตน 
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เปาหมายการพัฒนาตัวช้ีวัดความสำเร็จ และประเด็นการพัฒนาของจังหวัดหนองบัวลำภู 

1. เปาหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision)  

“หนองบัวลำภู เมืองนาอยูนาเท่ียว” 

2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเปาหมายการพัฒนา 

  1. ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉล่ีย รอยละ 4.5 ตอป 

  2. รายไดเฉล่ียตอหัวประชากร เพิ่มข้ึนรอยละ 4 ตอป 

  3. รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตอป 

  4. พื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ตอป 

  5. ปริมาณขยะลดลงรอยละ 7 ตอป 

3. พันธกิจ (Mission) 

  1.  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

  2. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การคา การลงทุน และการทองเท่ียวใหเขมแข็ง สามารถแขงขันได 

  3. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและส่ิงอำนวยความสะดวกเพื่อใหจังหวัดหนองบัวลำภูเปนเมืองนาอยู นาเท่ียว 

  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอนุรักษ ฟนฟู รวมถึงการใชประโยชนอยางเหมาะสมและยั่งยืน 

4.ประเด็นการพัฒนา(Strategic Issue) 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการยกระดับคุณภาพชีวิต 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการทองเท่ียวและบริการ 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 

 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสรางความมั่นคงเพื่อความสงบสุขของสังคม     
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5. ตัวช้ีวัด คาเปาหมายและแนวทางพัฒนา 

5.1 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการยกระดับคุณภาพชีวิต 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) คะแนนเฉล่ียการทดสอบ O-net ทุกระดับไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน  

2) ระดับเชาวปญญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู ไมต่ำกวาเกณฑมาตรฐาน  

3) ครัวเรือนมีรายไดผานเกณฑทุกครัวเรือน  

4) ประชากรผูพิการ/ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลชวยเหลือจากภาครัฐรอยละ 100  

5) มีศูนยพัฒนาอาชีพและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุเพิ่มข้ึนทุกตำบล 

6) แรงงานมีประกันสังคมเพิ่มข้ึน รอยละ 6 ตอป  

7) ผูวางงานในกำลังแรงงานลดลงรอยละ 1 ตอป  

8) จำนวนแรงงงานไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพและฝมือแรงงาน เพิ่มข้ึนรอยละ 5 ตอป 

9) ประชากรเปนโรคท่ีไมใชโรคติดตอ (ตอแสนประชากร) ลดลงรอยละ 0.25 ตอป 

 แนวทางการพัฒนา 

1) สรางโอกาสการศึกษาใหประชาชนอยางท่ัวถึง และเรงรัดยกระดับคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน สากล  

2) สงเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนดวยโครงการ TO BE NUMBER ONE 

3) พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) จนเปนวิถีชีวติ 

4) สรางโอกาสการเขาถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ 

5) สรางภูมิคุมกันทางสังคมใหกับคนในสังคมทุกชวงวัยและผูพิการใหมีความเขมแข็งตลอดชีวิต 

6) พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผูดอยโอกาส/ผูพิการ ใหมีอาชีพและมีรายได 

7) สงเสริม ปองกัน รักษาและฟนฟูสุขภาพประชาชน 
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5.2 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การสงเสริมและเพิ่มมูลคาสินคาการเกษตร อุตสาหกรรม การคา การลงทุน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉล่ียรอยละ 4.5 ตอป  

2) รายไดเฉล่ียตอหัวของประชากรเพิ่มข้ึนรอยละ 4 ตอป  

3) พื้นท่ีเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรียเพิ่มข้ึน 3,000 ไรตอป  

4) พื้นท่ีไดรับประโยชนจากชลประทานเพิ่มข้ึนรอยละ 3 ตอป 

5) กลุม/องคกรวิสาหกิจชุมชนมีการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน รอยละ 10 ตอป 

 แนวทางการพัฒนา 

1) บริหารจัดการน้ำอยางมีประสิทธิภาพ 

2) พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเกษตรอินทรียอยางเปนระบบและยั่งยืน 

3) พัฒนาศักยภาพและยกระดับผูผลิต ผูประกอบการดวยองคความรู นวัตกรรมและสงเสริมการตลาด 

4) สงเสริมการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิตภาคการเกษตรพัฒนาโครงสรางพื้นฐานรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม 

การคา การลงทุน 

5.3 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการทองเท่ียวและบริการ 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) รายไดจากการทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตอป 

2) จำนวนนักทองเท่ียวเพิ่มข้ึนรอยละ 10 ตอป 

 แนวทางการพัฒนา 

1) พัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน แหลงทองเท่ียว และส่ิงอำนวยความสะดวก 

2) สงเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

3) พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน 

4) สรางและพัฒนารูปแบบกิจกรรรมการทองเท่ียวและบริการท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของพื้นท่ี 

5) พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธดานการทองเท่ียว 
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5.4 ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) พื้นท่ีปาไมเพิ่มข้ึนรอยละ 1 ตอป 

2) ปริมาณขยะลดลงรอยละ 7 ตอป 

3) อัตราสารเคมีอันตรายตกคางในส่ิงแวดลอมลดลงรอยละ 50  

แนวทางการพัฒนา 

1) อนุรักษและฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติอยางมีสวนรวม 

2) อนุรักษและฟนฟพูื้นท่ีปาตนน้ำและพื้นท่ีลุมน้ำ 

3) บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.5 ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงเพื่อความสงบสุขของสังคม 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

1) คดีชีวิต รางกาย เพศและคดีประทุษรายตอทรัพยลดลงรอยละ 2.5 ตอป 

2) สัดสวนคดียาเสพติดลดลงรอยละ 10 ตอป 

3) ผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทองถนนลดลงรอยละ 4 ตอป 

4) จำนวนอาสาสมัครและเครือขายภาคประชาชนในการปองกันและเฝาระวังปญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเพิ่มข้ึนรอยละ 5 

แนวทางการพัฒนา 

1) สงเสริมการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใชในการไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน 

2) เสริมสรางพลังทุกภาคสวนในการปองกันอาชญากรรมและแกไขปญหายาเสพติด 

3) สงเสริมการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุบนทองถนน 

 

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

 



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(แบบ จ.2)



แบบ จ.2

โครงการ 

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ 

(จ านวน)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ 

(จ านวน)

งบประมาณ

(บาท)

โครงการ 

(จ านวน)

งบประมาณ 

(บาท)

โครงการ 

(จ านวน)

งบประมาณ

 (บาท)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

2     65,004,890 2    90,000,000 29     32,360,000 33     187,364,890

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและเพ่ิม

มูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การ

ลงทุน

4   285,002,800 42  412,040,000 27     80,711,000 73     777,753,800

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการท่องเท่ียว

และบริการ

3     63,500,000 - - 11       6,750,000 14      70,250,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

2       9,311,200 2    53,800,000 7       3,100,000 11      66,211,200

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคง

เพ่ือความสงบสุขของสังคม

2     15,152,200 12    38,220,000 9       2,520,000 23      55,892,200

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ       9,000,000        9,000,000

รวมท้ังส้ิน 13   446,971,090 58  594,060,000 71   125,441,000 154  1,166,472,090

เอกชน

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดหนองบัวล าภู

เป้าหมายการพัฒนา : หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว
สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวล าภู

ประเด็นการพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
รวมท้ังส้ิน

จังหวัด กระทรวง กรม อปท.



กิจกรรม  งบประมาณ (บาท)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต              36             65,004,890       14.54

    โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือคุณภาพชีวิต 8               21,769,700         4.87

    โครงการท่ี 2 : โครงการจัดหาน ้าอุปโภคบริโภคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 28               43,235,190         9.67

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน              47            285,002,800       63.76

    โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 22               55,974,000        12.52

    โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล้าภู ตามหลักเกษตร -ศาสตร์พระราชา 12              108,563,300        24.29

    โครงการท่ี 3 : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวล้าภู 7               34,965,500         7.82

    โครงการท่ี 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการคมนาคม 6               85,500,000        19.13

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการท่องเท่ียวและบริการ               9   63,500,000       14.21
    โครงการท่ี 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านการท่องเท่ียว                 3               28,000,000         6.26
    โครงการท่ี 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวล้าภู 4               24,000,000         5.37
    โครงการท่ี 3 : โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเท่ียวเชิงรุก 2               11,500,000         2.57
ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน               5               9,311,200        2.08

    โครงการท่ี 1 : โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 3                 6,249,000         1.40

    โครงการท่ี 2 : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด้าริ 2                 3,062,200         0.69

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม               6        15,152,200        3.39

    โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมและรักษาความม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือความสงบสุขของสังคมและประเทศ 1                 3,200,000         0.72

    โครงการท่ี 2 : โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน 5               11,952,200         2.67

              9,000,000        2.01

รวมท้ังส้ิน            103              446,971,090     100.00

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

สรุปค าของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดหนองบัวล าภู

เป้าหมายการพัฒนา : หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว

ประเด็นการพัฒนา
จ านวน  สัดส่วน 

(ร้อยละ)



หนา้ที ่14

แบบ จ.2

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต
        65,004,890

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4) ตชว. 1         65,004,890

1.1  โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือคุณภาพชีวิต         21,769,700

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลุ่มภูสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมย่อย 1) ครูเมืองลุ่มภู ครูดี มีคุณธรรม  เสริมสร้างความเป็นมือ

อาชีพ 

กิจกรรมย่อย 2) แม่พิมพ์เมืองลุ่มภู รู้ทัน ICT 

กิจกรรมย่อย 3) ค่ายสู่ฝัน  ป้ันหมอเมืองลุ่มภู  เคียงคู่คุณธรรรม 

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
           1,000,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาขีพ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน

ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานท่ัวไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ
สนง.พัฒนาฝีมือ

แรงงานฯ
1,401,500           

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างรายได้ทุก

กลุ่มคน

พัฒนาทักษะอาชีพสาขาต่าง ๆ แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ

 และแรงงานสูงอายุ
สนง.แรงงาน

จังหวัดฯ
1,000,000           

1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 จัดต้ังศูนย์ไทยสัปปายะเมืองลุ่มภู กิจกรรมย่อย 1) พัฒนายกระดับบุคลากรด้านการนวดไทย

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ สปา การนวดไทยและการกีฬา

กิจกรรมย่อย 3) ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบการนวดไทย 

สมุนไพรและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ
1,580,500           

1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก

จังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) ประชุมช้ีแจงโครงการผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก 

กิจกรรมย่อย 2) จัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักต้ังแต่

ช่วงต้ังครรภ์ แรกเกิดและเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมย่อย 3) จัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักใน

การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กิจกรรมย่อย 4) การดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ
5,368,000           

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวล าภู



หนา้ที ่15

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 โครงการการแข่งขัน Khamsaen A-MATH - 

Crossword Tournament คร้ังท่ี 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมย่อย 1) แข่งขัน Khamsaen A-MATH - Crossword 

Tournament คร้ังท่ี 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมย่อย 2) เข้าค่ายฝึกซ้อมนักเรียน Crossword จังหวัด

หนองบัวล าภู เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก จังหวัด

หนองบัวล าภู

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
949,600             

1.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 พัฒนาอาชีพและคุณภาพผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ าทางสังคม

กิจกรรมย่อย 1) จัดประชุมเตรียมการด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อย 2) จัดกิจกรรมสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตาม

วิถีพอเพียง สู่เป้ามหายการพ่ึงพาตนเอง

กิจกรรมย่อย 3) จัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่

การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ

กิจกรรมย่อย 4) เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และจัดจ าหน่ายสินค้า

กิจกรรมย่อย 5) ถอดบทเรียนโครงการ

สนง.พัฒนาสังคม

และความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดฯ

           2,470,100

1.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยท่ี 1) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมครัวเรือนรายได้น้อยให้ด ารงชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดมหกรรมผลงานและทดลองเรียนรู้ตลาดวิถีพอเพียง

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
8,000,000           

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต         43,235,190

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ม.6 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.

หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังเหล็ก

ทรง

ลูกบอล 12 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง              860,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ม.8 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.

หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ อ าเภอโนนสัง              497,000

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแบบมาตรฐานกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 97 บ่อ

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

         25,779,690

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปา ม.10 ต.ปางกู่ 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมอุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง              497,000

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกม่วง อ.

โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง ความจุ 10 ลบ.

ม. 

ขุดเจาะบ่อบาดาล และถังน้ าขนาด 2,500 ลิตร 4 ถัง

อ าเภอโนนสัง              450,000

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.12 ต.โนนสัง อ.

โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมก่อสร้างหอถังสูง 10 ลบ.ม.

อ าเภอโนนสัง              700,000
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1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาบ้านศรีวิไล ม.9 ต.ปางกู่ 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ อ าเภอโนนสัง              497,000

1.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง 

แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาสมนึก หมู่ท่ี 6  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.9 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง 

แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านหนองสิม  หมู่ท่ี 1  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.10 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านค้อใหม่   หมู่ท่ี 4  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.11 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาสุรินทร์  หมู่ท่ี 7  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.12 กิจกรรมหลักท่ี 2.12 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังม่วง  หมู่ท่ี 3  ต าบลเทพคีรี

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.13 กิจกรรมหลักท่ี 2.13 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาดินด า  หมู่ท่ี 10 ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.14 กิจกรรมหลักท่ี 2.14 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านใหม่บูรพา หมู่ท่ี 12  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.15 กิจกรรมหลักท่ี 2.15 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 8  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.16 กิจกรรมหลักท่ี 2.16 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาซ าจวง  หมู่ท่ี 8 ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.17 กิจกรรมหลักท่ี 2.17 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกหนองบัว  หมู่ท่ี 5  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.18 กิจกรรมหลักท่ี 2.18 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังส าราญ หมู่ท่ี 2  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500
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1.2.19 กิจกรรมหลักท่ี 2.19 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนากลาง  หมู่ท่ี 7  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.20 กิจกรรมหลักท่ี 2.20 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกนาเหล่า หมู่ท่ี 2  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.21 กิจกรรมหลักท่ี 2.21 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังปลาป้อม หมู่ท่ี 1 ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.22 กิจกรรมหลักท่ี 2.22 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านดอนมะค่า หมู่ท่ี 6  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.23 กิจกรรมหลักท่ี 2.23 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาแก หมู่ท่ี 7  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.24 กิจกรรมหลักท่ี 2.24 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนากลาง  หมู่ท่ี 13  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.25 กิจกรรมหลักท่ี 2.25 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังปลาป้อม หมู่ท่ี 3  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.26 กิจกรรมหลักท่ี 2.26 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านสวนสวรรค์  หมู่ท่ี 4  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.27 กิจกรรมหลักท่ี 2.27 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังสามหาบ   หมู่ท่ี 8  ต าบลเทพคีรี

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500

1.2.28 กิจกรรมหลักท่ี 2.28 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านแสงทองพัฒนา  หมู่ท่ี 10 ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง              664,500
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ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
      285,002,800

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)       285,002,800

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ตชว. 1         55,974,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ขุดลอกหนองหอยพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดสะ

เทียน ต าบลกุดสะเทียน อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            4,000,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ขุดลอกคลองกุศนัยพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสูง 

ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            1,000,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ขุดลอกล าห้วยโปร่งพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

ไพบูลย์ ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            1,000,000

1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ขุดลอกหนองอีจิพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

ไพบูลย์ ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            1,000,000

1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ขุดลอกหนองเม็กพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

เจริญ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 161,100 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            7,000,000

1.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ขุดลอกล าห้วยแคนตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ 

บ้านโนนทัน ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            4,000,000

1.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 ขุดลอกหนองเล้ียงควายพร้อมอาคารประกอบ บ้านศรี

สมบูรณ์ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            4,000,000

1.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ขุดสระบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนสัง อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            3,000,000

1.1.9 กิจกรรมหลักท่ี 1.9 ขุดสระบ้านโคกน้อย หมู่ท่ี 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            3,000,000

1.1.10 กิจกรรมหลักท่ี 1.10 ขุดสระบ้านหนองโน หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเรือ อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            3,000,000
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1.1.11 กิจกรรมหลักท่ี 1.11 ขุดสระบ้านโคกม่วงชุม หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนเมือง 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            3,000,000

1.1.12 กิจกรรมหลักท่ี 1.12 ขุดลอกล าห้วยไผ่ ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,800 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 3 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            1,500,000

1.1.13 กิจกรรมหลักท่ี 1.13 ขุดลอกบึงผักขา ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง

 จังหวัดหนองบัวล าภู

ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 106,800 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            5,000,000

1.1.14 กิจกรรมหลักท่ี 1.14 ขุดลอกหนองหินงม ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            3,000,000

1.1.15 กิจกรรมหลักท่ี 1.15 ขุดลอกล าห้วยน้ าลัด บ้านโพธ์ิศรีส าราญ หมู่ท่ี 13 

ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,424 ลบ.ม. อ าเภอมือง            1,000,000

1.1.16 กิจกรรมหลักท่ี 1.16 ขุดลอกสระโสกช้าง บ้านโคกม่วงชุม ม.4 ต.โนน

เมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาณดินขุด 50,900 ลบ.ม. อ าเภอโนนสัง              444,000

1.1.17 กิจกรรมหลักท่ี 1.17 ขุดลอกสระหนองโจด บ้านโนนคูณ ม.7 ต.บ้านถ่ิน 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาณดินขุด 97,000 ลบ.ม. พร้อมอาคารท่อรับน้ า อ าเภอโนนสัง              757,000

1.1.18 กิจกรรมหลักท่ี 1.18 ขุดลอกหนองคัดเค้า หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม 

ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 3.5 

เมตร

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

           4,525,000

1.1.19 กิจกรรมหลักท่ี 1.19 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา 

ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ลึกเฉล่ีย 1.2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

54,000 ลบ.ม.

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

           2,428,000

1.1.20 กิจกรรมหลักท่ี 1.20 ขุดลอกน้ าศูนย์เรียนรู้ป่ารักษ์น้ าบ้านหนองหินต้ัง 

ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู            1,000,000

1.1.21 กิจกรรมหลักท่ี 1.21 ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบเหล่ียม ล าห้วยค าป่า

หลาย หมู่ 2 บ้านภูพานทอง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบเหล่ียม สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

           1,700,000

1.1.22 กิจกรรมหลักท่ี 1.22 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (แบบ มข.2527) บ้านโพธ์ิศรี

ส าราญ หมู่ท่ี 13 ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 

เมตร กว้าง 8.00 เมตร

อ าเภอมือง              620,000
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1.2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล าภู ตามหลัก 

เกษตร-ศาสตร์พระราชา

ตชว. 1       108,563,300

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ส่งเสริมการผลิตราชินีข้าวเหนียวในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนข้าว

กิจกรรมย่อย 1) ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์

กิจกรรมย่อย 3) ตรวจรับรองแปลง GAP

กิจกรรมย่อย 4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 9,203,200             

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน กิจกรรมย่อย 1) อบรมท่ีปรึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาสา

เกษตรกรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (PGS Organic) 

กิจกรรมย่อย 2) ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ PGS

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์

กิจกรรมย่อย 4) อบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก

กิจกรรมย่อย 5) สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของระบบ

เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (เวทีประชาคมต าบลต้นแบบ)

กิจกรรมย่อย 6) ตรวจสอบเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีทาง

เกษตรในผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมย่อย 7) พัฒนาระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดหนองบัวล าภู 

จากท้องนาสู่พาข้าว

กิจกรรมย่อย 8) สนับสนุนโรงเรือนคัดเลือกแสงแบบน็อคดาวน์พร้อม

ระบบน้ า

กิจกรรมย่อย 9) สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ศูนย์ผลิตสารชีวภัณฑ์ต้นแบบ

ระดับอ าเภอ

กิจกรรมย่อย 10) สนับสนุนโรงคัดแต่งและแปรรูปผลผลิตเกษตร

อินทรีย์

กิจกรรมย่อย 11) ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์เพ่ือมุ่งสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern trade) 

กิจกรรมย่อย 12) จัดแสดงผลงานเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 13) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการผลิตและบริโภค

สินค้าเกษตรอินทรีย์

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 12,000,000           
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1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตร

อินทรีย์วิถีลุ่มภู

กิจกรรมย่อย 1) อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร การปลูกข้าวโพด

หวานให้ตรงความต้องการของท้องตลาด การจัดการศัตรูข้าวโพด 

และการจัดการแปลงข้าวโพด

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร (ข้าวโพด

หวาน)

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 5,000,000             

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง กิจกรรมย่อย 1) อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร  

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร/เวชภัณฑ์/วัสดุ

วิทยาศาสตร์และการแพทย์

สนง.ปศุสัตว์

จังหวัดฯ

5,000,000             

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

กิจกรรมย่อย 1) สนับสนุนเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ จ านวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4

 เมตร

สนง.พลังงานจังหวัด 1,001,000             

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 พัฒนาตลาดเกษตรกร กิจกรรมย่อย 1) อบรมท าแผนผลิตและเช่ือมโยงการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกร

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนอาคารตลาดเกษตร จ านวน 3 จุด

กิจกรรมย่อย 4) ประชาสัมพันธ์ ตลาดเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ 

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 1,765,700             

1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ยกระดับสินค้าภาคการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การผลิต การยกระดับมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิตสินค้า

กิจกรรมย่อย 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มีศักยภาพ

กิจกรรมย่อย 4) ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร

สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดฯ
           2,178,900

1.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ส่งเสริมการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ กิจกรรมย่อย 1) ให้ความรู้เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนพันธ์ุสัตว์และปัจจัยการผลิต

สนง.ปศุสัตว์

จังหวัดฯ
           7,898,100

1.2.9 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ส่งเสริมการปลูกไผ่ไม้เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไผ่ไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 9,998,000             

1.2.10 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน ลดการใช้

สารเคมีในพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว

กิจกรรมย่อย 1) อบรมเกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 34,374,000           
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ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.11 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ส่งเสริมการปลูกอ้อยค้ันน้ าเสริมสร้างรายได้ กิจกรรมย่อย 1) อบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกอ้อยค้ันน้ าครบ

วงจร  

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนปัจจัยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 1,282,600             

1.2.12 กิจกรรมหลักท่ี 2.12 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ า

จังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) ส่งเสริมการผลิตลูกปลาในชุมชนโดยเพาะพันธ์ุปลา

เคล่ือนท่ี (Mobile Hatchery)

กิจกรรมย่อย 2) กิจกรรมส่งเสริมการอนุบาลลูกปลา

กิจกรรมย่อย 3) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลา

นิลในบ่อดิน

กิจกรรมย่อย 4) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลา

นิลในแหล่งน้ าชุมชน

กิจกรรมย่อย 5) กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตกุ้งก้ามกรามใน

แหล่งน้ าชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมย่อย 6) กิจกรรมบริหารจัดการด้านการประมงในอ่างเก็บน้ า

เข่ือนอุบลรัตน์แบบบูรณาการ

กิจกรรมย่อย 7) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือ

บริหารจัดการผลผลิตและเช่ือมโยงตลาด

กิจกรรมย่อย 8) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปสัตว์

น้ า

สนง.ประมงจังหวัดฯ 18,861,800           

1.3 โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี

หนองบัวล าภู

ตชว. 1         34,965,500

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอหนองบัวล าภู กิจกรรมย่อย 1) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบแพทเทิร์น

กิจกรรมย่อย 2) การฝึกปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย 3) การจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพ้ืนเมือง

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ
             545,500

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี Digital กิจกรรมย่อย 1) สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้นักการตลาดและ

ผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ระดับ

ต าบล

สนง.พาณิชย์

จังหวัดฯ
             500,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3.3 แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2022 กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรวิชชาลัยผ้าทอ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนวัสดุสาธิตตามหลักสูตรวิชชาลัยฯ 

กิจกรรมย่อย 3) เพ่ิมทักษะการแปรรูปตามหลักสูตรวิชชาลัยฯ

กิจกรรมย่อย 4) สร้างอัตลักษณ์ชุดทีมผ้าทอพ้ืนถ่ิน 58 ต าบล

กิจกรรมย่อย 5) ฝึกอบรมการตลาดออนไลน์และจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

กิจกรรมย่อย 6) จัดงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู ระดับจังหวัด

กิจกรรมย่อย 7) จัดงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ระดับ

ภูมิภาค

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
         15,000,000

1.3.4 กิจกรรมหลักท่ี 3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว

จังหวัดหนองบัวล าภู

จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ขยายช่องทางการตลาด (Roadshow) ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
           8,500,000

1.3.5 กิจกรรมหลักท่ี 3.5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ 

SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP

พัฒนาองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิต และ

สร้างต้นแบบท่ีดีให้กับผู้ประกอบการ

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ
             520,000

1.3.6 กิจกรรมหลักท่ี 3.6 พัฒนาและเช่ือมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การสินค้าขุมชนครบวงจร การ

ผลิต การแปรรูปและการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพ้ืนท่ี

กิจกรรมย่อย 3) ประกวดร้านอาหารพ้ืนถ่ิน

กิจกรรมย่อย 4) ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและของฝากในจังหวัด

สนง.พาณิชย์

จังหวัดฯ
           2,000,000

1.3.7 กิจกรรมหลักท่ี 3.7 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
           7,900,000

1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ตชว. 1         85,500,000

1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านวังหม่ืน ต าบลหนองบัว 

อ าเภอเมือง - บ้านสร้างเส่ียน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.300 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         15,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านกุดดินจ่ี ต าบลกุดดินจ่ี

อ าเภอนากลาง - บ้านนาไร่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.700 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         17,000,000

1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 4.3 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโสกก้านเหลือง ต าบลปางกู่

 อ าเภอโนนสัง - บ้านนิคมหนองจาน ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 3.200 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         12,000,000

1.4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4.4 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเทพคีรี ต าบลเทพครี 

อ าเภอนาวัง - บ้านวังปลาป้อม ต าบลวงปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 3.300 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         12,000,000

1.4.5 กิจกรรมหลักท่ี 4.5 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโนนสัง ต าบลโนนสัง 

อ าเภอโนนสัง - บ้านโนนยาว ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 5.000 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         17,500,000

1.4.6 กิจกรรมหลักท่ี 4.6 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเทพคีรี ต าบลเทพครี 

อ าเภอนาวัง - บ้านวังปลาป้อม ต าบลวงปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.550 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
         12,000,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการท่องเท่ียวและบริการ         63,500,000

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4) ตชว. 1         63,500,000

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว         28,000,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ก่อสร้างลานจอดรถ ตลาดห้วยเด่ือ ก่อสร้างลานจอดรถ สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ
           1,500,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 

Phase 2

ก่อสร้างและติดต้ังไดโนเสาร์ Outdoor พร้อมไข่ไดโนเสาร์ Outdoor

  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino 

Park)

ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
         25,000,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ ภูแอ่น (ช่องเขาขาด) ปรับปรุงอาคารศาลปู่หลุบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ
           1,500,000

1.2  โครงการท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวล าภู ตชว. 1         24,000,000

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สู่การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวิถี

ลุ่มภู

กิจกรรมย่อย 1) จัดแสดง แสง สี เสียง ในงานประเพณี/เทศกาล

ส าคัญของจังหวัด

กิจกรรมย่อย 2) จัดนิทรรศการวิถีคนลุ่มภู

กิจกรรมย่อม 3) จัดแสดง  สาธิต จ าหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
         10,000,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนา ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียววิถีลุ่มภู

พัฒนา ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียววิถีลุ่มภู

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
           6,000,000
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ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์จังหวัด

หนองบัวล าภู

จัดแสดง แสง สี เสียง ต านานเล่าขานนครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน สนง.ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดฯ
           6,000,000

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 Sport Tourism กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาป่ัน สองล้อ สองน่อง ท่อง

เมืองลุ่มมภู

สนง.ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดฯ
           2,000,000

1.3  โครงการท่ี 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเท่ียวเชิงรุก ตชว. 1         11,500,000

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว

เชิงรุก

กิจกรรมย่อย 1) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อย 2) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ

ผ่านส่ือในทุกช่องทาง

ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
         10,000,000

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ประขาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเท่ียว ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวหนองบัวล าภูดินแดน

แห่งการท่องเท่ียว

สนง.

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดฯ

           1,500,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
          9,311,200

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)           9,311,200

1.1 โครงการท่ี 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน

ตชว. 1           6,249,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ป้องกัน พิทักษ์ และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การจัดท าแผนชุมชนสร้างความ

ร่วมมือและเฝ้าระวังรักษาป่า

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนการป้องกันรักษาป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

กิจกรรมย่อย 3) จัดประกวดชุมชนและบุคคลดีเด่นด้านการป้องกัน

รักษาป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

สนง.ทสจ.นภ.            1,218,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 รักษ์จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือเมืองสะอาด ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมย่อย 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมขนในการคัดแยกขยะ

ท่ีต้นทาง เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กิจกรรมย่อย 2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูก

หลักวิชาการ

กิจกรรมย่อย 3) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ

สนง.ทสจ.นภ.            4,731,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าล าพะเนียง สืบสานอนุรักษ์

แม่น้ าล าพะเนียง จิตอาสาและปรับภูมิทัศน์แม่น้ าล าพะเนียง

สนง.ทสจ.นภ.              300,000

1.2 โครงการท่ี 2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ           3,062,200



หนา้ที ่26

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 หนองบัวล าภูอนุรักษ์และพิทักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมย่อย 1) ปลูกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมย่อย 2) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
           1,024,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 อนุรักษ์ขยายพันธ์ุกระเจียวอุษา กิจกรรมย่อย 1) ส ารวจรวบรวมพันธ์ุ

กิจกรรมย่อย 2) ขยายพันธ์ุเพ่ิมจ านวนพืชชนิดใหม่ของโลกพืชถ่ิน

เดียวของจังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.ทสจ.นภ.            2,038,200

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม         15,152,200

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)         15,152,200

1.1 โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและรักษาความม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือความสงบสุข

ของสังคมและประเทศ

ตชว. 2           3,200,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย 1) ต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 

กิจกรรมย่อย 2) ตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ โรงแรม 

สถานท่ีเส่ียงในพ้ืนท่ี

ท่ีท าการปกครอง

จังหวัดหนองบัวล าภู

3,200,000

1.2 โครงการท่ี 2 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ตชว. 2         11,952,200

1.2.1  กิจกรรมหลักท่ี 2.1 โครงการต าบลขับข่ีปลอดภัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน

ขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบลขับข่ีปลอดภัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน และายผลการด าเนินงานต าบล

ต้นแบบลดอบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ี

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฯ

               532,200

1.2.2 กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม 1 ปรับปรุงจุดเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญ

เรือง - นากลาง กม.35+000 - 37+000 บ้านโนนธาตุ ต าบลฝ่ังแดง 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
           3,500,000

กิจกรรม 2 ปรับปรุงจุดเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญ

เรือง - นากลาง กม.10+000 - 11+500 บ้านป่าคา ต าบลยางหล่อ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
           3,500,000

กิจกรรม 3 ก่อสร้างสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน

หนองบัวล าภู - นาค าไฮ กม.55+050 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
           4,000,000

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ป้องกันและเฝ้าระวังการขับรถในขณะเมาสุรา (เมา

แล้วขับ)

จัดหาเคร่ืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สนับสนุนการต้ังด่านตรวจ สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฯ

             420,000



หนา้ที ่27

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

ค่าใช้จ่ายจังหวัดแบบบูรณาการ        9,000,000

รวมท้ังส้ิน 446,971,090    



แบบ จ.2

ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพ

ชีวิต
       187,364,890

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4) ตชว. 1          65,004,890

1.1  โครงการท่ี 1  โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือคุณภาพชีวิต          21,769,700

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองบัวลุ่มภูสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมย่อย 1) ครูเมืองลุ่มภู ครูดี มีคุณธรรม  เสริมสร้างความเป็นมือ

อาชีพ 

กิจกรรมย่อย 2) แม่พิมพ์เมืองลุ่มภู รู้ทัน ICT 

กิจกรรมย่อย 3) ค่ายสู่ฝัน  ป้ันหมอเมืองลุ่มภู  เคียงคู่คุณธรรรม 

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
            1,000,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาขีพ

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชน

ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานท่ัวไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิต 

ผู้ประกอบการ

สนง.พัฒนาฝีมือ

แรงงานฯ
1,401,500            

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ เสริมสร้างรายได้ทุก

กลุ่มคน

พัฒนาทักษะอาชีพสาขาต่าง ๆ แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานพิการ

 และแรงงานสูงอายุ

สนง.แรงงาน

จังหวัดฯ
1,000,000            

1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 จัดต้ังศูนย์ไทยสัปปายะเมืองลุ่มภู กิจกรรมย่อย 1) พัฒนายกระดับบุคลากรด้านการนวดไทย

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือตอบสนองการท่องเท่ียว

เชิงสุขภาพ สปา การนวดไทยและการกีฬา

กิจกรรมย่อย 3) ศูนย์สุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบการนวดไทย 

สมุนไพรและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเสริมเศรษฐกิจ

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ
1,580,500            

1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก

จังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) ประชุมช้ีแจงโครงการผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็ก 

กิจกรรมย่อย 2) จัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักต้ังแต่

ช่วงต้ังครรภ์ แรกเกิดและเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมย่อย 3) จัดอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจและความตระหนักในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

กิจกรรมย่อย 4) การดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

สนง.สาธารณสุข

จังหวัดฯ
5,368,000            

1.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 โครงการการแข่งขัน Khamsaen A-MATH - 

Crossword Tournament คร้ังท่ี 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมย่อย 1) แข่งขัน Khamsaen A-MATH - Crossword 

Tournament คร้ังท่ี 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมย่อย 2) เข้าค่ายฝึกซ้อมนักเรียน Crossword จังหวัด

หนองบัวล าภู เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก จังหวัด

หนองบัวล าภู

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
949,600              

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 จังหวัดหนองบัวล าภู



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 พัฒนาอาชีพและคุณภาพผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหล่ือมล้ าทางสังคม

กิจกรรมย่อย 1) จัดประชุมเตรียมการด าเนินโครงการ

กิจกรรมย่อย 2) จัดกิจกรรมสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตาม

วิถีพอเพียง สู่เป้ามหายการพ่ึงพาตนเอง

กิจกรรมย่อย 3) จัดกิจกรรมนวัตกรรมพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมสู่

การสร้างรายได้ของผู้สูงอายุ

กิจกรรมย่อย 4) เผยแพร่ผลิตภัณฑ์และจัดจ าหน่ายสินค้า

กิจกรรมย่อย 5) ถอดบทเรียนโครงการ

สนง.พัฒนาสังคม

และความม่ันคง

ของมนุษย์จังหวัดฯ

            2,470,100

1.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยท่ี 1) พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง     

กิจกรรมย่อยท่ี 2) ส่งเสริมครัวเรือนรายได้น้อยให้ด ารงชีวิตตามแนวทาง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง          

กิจกรรมย่อยท่ี 3) จัดมหกรรมผลงานและทดลองเรียนรู้ตลาดวิถีพอเพียง

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
8,000,000            

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)          90,000,000

2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย             90,000,000

2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง             90,000,000

โครงการพัฒนาสวนสาธารณะสนามสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามผังเมืองรวม

เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู ระยะท่ี 3 (ระยะสุดท้าย)

ปรับปรุงและก่อสร้างสวนสาธารณะสนามสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู ระยะท่ี 3 (ระยะสุดท้าย)

สนง.ยธ.ผม.นภ.             90,000,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)          21,360,000
3.1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเด็ก  อบจ.นภ. 1,000,000

3.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

จัดซ้ือส่ืออุปกรณ์ส่งเสริมการพัฒนาการและการเรียนรู้ท้ังทางร่างกาย

 จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัด

หนองบัวล าภู

 อบจ.นภ.               1,000,000

3.3 โครงการอบรมพัฒนาจิต ยกผลสัมฤทธ์ิการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตใจให้

สงบ ฝึกสมาธิ สะสมพลังจิตพัฒนาผลสัมฤทธ์ิการจัดการศึกษาเด็ก

ปฐมวัย

 อบจ.นภ. 200,000

3.4 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดหาส่ือการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบจ.นภ. 1,000,000

3.5 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ อปท. จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ อปท.  อบจ.นภ. 200,000

3.6 โครงการ "ค่ายนักส่ือความหมายธรรมชาติ" จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์  อบจ.นภ. 50,000

3.7 โครงการครอบครัวไทยอุ่นไอรัก จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม  อบจ.นภ. 3,000,000

3.8 โครงการอบรมผู้น าจิตอาสาพัฒนาอย่างย่ังยืน จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมผู้น าจิตอาสาพัฒนาอย่างย่ังยืน  อบจ.นภ. 200,000

3.9 โครงการจัดท าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดหนองบัวล าภู

จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ครบชุดส าหรับนักเรียน ในโรงเรียนสังกัด 

อบจ.นภ.

 อบจ.นภ. 1,600,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3.10 โครงการปรับปรุงห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่านชุมชนและศูนย์

คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนในสังกัด อบจ.นภ.

ปรับปรุงห้องสมุด และศูนย์คอมพิวเตอร์ชุมชนโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.นภ.

 อบจ.นภ. 1,000,000

3.11 โครงการปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางวิทยาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนใน

สังกัด อบจ.นภ.

ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัด อบจ.นภ.  อบจ.นภ. 500,000

3.12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันสุขภาพสถานศึกษาใน

สังกัด อบจ.หนองบัวล าภู

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประมวลผลการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาโรงเรียนในสังกัด อบจ.นภ

 อบจ.นภ. 500,000

3.13 โครงการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยขับเคล่ือนการจัดการเรียนรู้สะเต็ม

ศึกษา (stem education)

จัดฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กประถมวัย  อบจ.นภ. 300,000

3.14 โครงการจัดท าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ ส าหรับโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.นภ.

จัดศูนย์การเรียนรู้  อบจ.นภ. 500,000

3.15 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน

โรงเรียนในสังกัด อบจ.นภ.

จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  อบจ.นภ. 50,000

3.16 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพาะกล้าคุณธรรมโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.นภ. จ านวน 2 แห่ง

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  อบจ.นภ. 50,000

3.17 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพาะกล้าคุณธรรมโรงเรียนในสังกัด 

อบจ.นภ. จ านวน 2 แห่ง

จัดกิจกรรม 2 คร้ัง ณ โรงเรียนสังกัด อบจ.นภ.  อบจ.นภ. 50,000

3.18 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบจ.ยูธ คัพ จัดการแข่งขัน ปีละ 2 คร้ัง  อบจ.นภ. 700,000

3.19 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่นของโรงเรียน

ในสังกัด อบจ.นภ. จ านวน 2 แห่ง

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ให้โรงเรียนในสังกัด 

อบจ.นภ.ท้ัง 2 แห่ง

 อบจ.นภ. 200,000

3.20 โครงการนิทรรศการทางวิชาการ
ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางการศึกษาและออกร้าน

นิทรรศการทางวิชาการท้ังในระดับกลุ่มการศึกษาและระดับภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

 ทม.นภ. 300,000

3.21 โครงการอัจฉริยะแสนดี To  Be  Number One Junior โรงเรียนเทศบาล

 1 หนองบัวล าภู

น าสมาชิก To Be  Number One Junior ในโรงเรียนเทศบาล 1 

หนองบัวล าภู ด าเนินกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมใน จ .หนองบัวล าภู

 ทม.นภ.

30,000                  

3.21 โครงการชุมนุมลูกเสือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  -ส่งลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออย่างน้อย 1 หมู่

 -อุดหนุนเจ้าภาพท่ีจัดงานชุมนุมลูกเสือ

 ทม.นภ.

30,000                  

3.22 โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนทานตะวัน ชุมชนห้วยบง  ก่อสร้างอาคารเรียนเพ่ือจัดต้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทานตะวัน

และชุมชนห้วยบง จ านวน 2 หลัง

 ทม.นภ. 3,500,000              



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3.23 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวล าภู  -จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนเทศบาล 1 

หนองบัวล าภู 

-จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวล าภู

 ทม.นภ. 100,000

3.24 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เพ่ือการ

เรียน

การสอน

 ทม.นภ. 1,500,000

3.25 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขท้องถ่ิน จังหวัดหนองบัวล าภู พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสาธารณสุขท้องถ่ิน จังหวัดหนองบัวล าภู  ทม.นภ. 500,000

3.26 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดไม่ต่อในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดไม่ต่อในเขตจังหวัด  ทม.นภ. 300,000

3.27 โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ทม.นภ. 3,000,000

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต          43,235,190

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ม.6 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง 

จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล หอถังเหล็ก

ทรง

ลูกบอล 12 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง               860,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา ม.8 ต.ปางกู่ อ.โนนสัง 

จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

อุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง               497,000

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งตามแบบมาตรฐานกรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน 97 บ่อ

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

          25,779,690

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปา ม.10 ต.ปางกู่ 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาล

พร้อมอุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง               497,000

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ก่อสร้างหอถังสูงประปาหมู่บ้าน ม.2 ต.โคกม่วง อ.

โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านพร้อมหอถังสูง ความจุ 10 ลบ.

ม. 

ขุดเจาะบ่อบาดาล และถังน้ าขนาด 2,500 ลิตร 4 ถัง

อ าเภอโนนสัง               450,000

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 สูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.12 ต.โนนสัง อ.

โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ พร้อมก่อสร้างหอถังสูง 10 ลบ.ม.

อ าเภอโนนสัง               700,000

1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาบ้านศรีวิไล ม.9 ต.ปางกู่ 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม

อุปกรณ์

อ าเภอโนนสัง               497,000

1.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง

 แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาสมนึก หมู่ท่ี 6  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.9 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง

 แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านหนองสิม  หมู่ท่ี 1  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500
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1.2.10 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านค้อใหม่   หมู่ท่ี 4  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.11 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาสุรินทร์  หมู่ท่ี 7  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.12 กิจกรรมหลักท่ี 2.12 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังม่วง  หมู่ท่ี 3  ต าบลเทพคีรี

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.13 กิจกรรมหลักท่ี 2.13 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาดินด า  หมู่ท่ี 10 ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.14 กิจกรรมหลักท่ี 2.14 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านใหม่บูรพา หมู่ท่ี 12  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.15 กิจกรรมหลักท่ี 2.15 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกสว่าง หมู่ท่ี 8  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.16 กิจกรรมหลักท่ี 2.16 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาซ าจวง  หมู่ท่ี 8 ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.17 กิจกรรมหลักท่ี 2.17 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกหนองบัว  หมู่ท่ี 5  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.18 กิจกรรมหลักท่ี 2.18 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังส าราญ หมู่ท่ี 2  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.19 กิจกรรมหลักท่ี 2.19 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนากลาง  หมู่ท่ี 7  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.20 กิจกรรมหลักท่ี 2.20 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านโคกนาเหล่า หมู่ท่ี 2  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.21 กิจกรรมหลักท่ี 2.21 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังปลาป้อม หมู่ท่ี 1 ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.22 กิจกรรมหลักท่ี 2.22 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านดอนมะค่า หมู่ท่ี 6  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500
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1.2.23 กิจกรรมหลักท่ี 2.23 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนาแก หมู่ท่ี 7  ต าบลนาแก

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.24 กิจกรรมหลักท่ี 2.24 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านนากลาง  หมู่ท่ี 13  ต าบลนาเหล่า

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.25 กิจกรรมหลักท่ี 2.25 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังปลาป้อม หมู่ท่ี 3  ต าบลวังปลาป้อม

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.26 กิจกรรมหลักท่ี 2.26 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านสวนสวรรค์  หมู่ท่ี 4  ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.27 กิจกรรมหลักท่ี 2.27 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านวังสามหาบ   หมู่ท่ี 8  ต าบลเทพคีรี

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

1.2.28 กิจกรรมหลักท่ี 2.28 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถัง

สูง แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างย่ังยืน  บ้านแสงทองพัฒนา  หมู่ท่ี 10 ต าบลวังทอง

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบผลิตน้ าประปาหอถังสูง อ าเภอนาวัง               664,500

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)          11,000,000
3.1 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคในเขต

เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู

ด าเนินการขุดเจาะ/ซ่อมแซมบ่อน้ าบาดาล ภายในเขตเทศบาลฯ ทม.นภ.             10,000,000

3.2 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร ในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตร ในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

อบจ.นภ.               1,000,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร 

อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
       777,753,800

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)        285,002,800

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ตชว. 1          55,974,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ขุดลอกหนองหอยพร้อมอาคารประกอบ บ้านกุดสะ

เทียน ต าบลกุดสะเทียน อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             4,000,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ขุดลอกคลองกุศนัยพร้อมอาคารประกอบ บ้านโนนสูง

 ต าบลบ้านพร้าว อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             1,000,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ขุดลอกล าห้วยโปร่งพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

ไพบูลย์ ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             1,000,000
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1.1.4 กิจกรรมหลักท่ี 1.4 ขุดลอกหนองอีจิพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

ไพบูลย์ ต าบลอุทัยสวรรค์ อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             1,000,000

1.1.5 กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ขุดลอกหนองเม็กพร้อมอาคารประกอบ บ้านหนอง

เจริญ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 161,100 ลูกบาศก์

เมตร พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             7,000,000

1.1.6 กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ขุดลอกล าห้วยแคนตอนล่างพร้อมอาคารประกอบ 

บ้านโนนทัน ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             4,000,000

1.1.7 กิจกรรมหลักท่ี 1.7 ขุดลอกหนองเล้ียงควายพร้อมอาคารประกอบ บ้านศรี

สมบูรณ์ ต าบลกุดดู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 82,000 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             4,000,000

1.1.8 กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ขุดสระบ้านโคกกลาง หมู่ท่ี 5 ต าบลโนนสัง อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             3,000,000

1.1.9 กิจกรรมหลักท่ี 1.9 ขุดสระบ้านโคกน้อย หมู่ท่ี 5 ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอ

โนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             3,000,000

1.1.10 กิจกรรมหลักท่ี 1.10 ขุดสระบ้านหนองโน หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองเรือ 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             3,000,000

1.1.11 กิจกรรมหลักท่ี 1.11 ขุดสระบ้านโคกม่วงชุม หมู่ท่ี 4 ต าบลโนนเมือง 

อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             3,000,000

1.1.12 กิจกรรมหลักท่ี 1.12 ขุดลอกล าห้วยไผ่ ต าบลหัวนา อ าเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 42,800 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 3 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             1,500,000

1.1.13 กิจกรรมหลักท่ี 1.13 ขุดลอกบึงผักขา ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง

 จังหวัดหนองบัวล าภู

ปรับปรุงแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 106,800 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 5 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             5,000,000

1.1.14 กิจกรรมหลักท่ี 1.14 ขุดลอกหนองหินงม ต าบลฝ่ังแดง อ าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดแหล่งน้ าใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ลูกบาศก์เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 4 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             3,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.1.15 กิจกรรมหลักท่ี 1.15 ขุดลอกล าห้วยน้ าลัด บ้านโพธ์ิศรีส าราญ หมู่ท่ี 13 

ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 8,424 ลบ.ม. อ าเภอมือง             1,000,000

1.1.16 กิจกรรมหลักท่ี 1.16 ขุดลอกสระโสกช้าง บ้านโคกม่วงชุม ม.4 ต.โนน

เมือง อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาณดินขุด 50,900 ลบ.ม. อ าเภอโนนสัง               444,000

1.1.17 กิจกรรมหลักท่ี 1.17 ขุดลอกสระหนองโจด บ้านโนนคูณ ม.7 ต.บ้านถ่ิน 

อ.โนนสัง จ.หนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ปริมาณดินขุด 97,000 ลบ.ม. พร้อมอาคารท่อรับน้ า อ าเภอโนนสัง               757,000

1.1.18 กิจกรรมหลักท่ี 1.18 ขุดลอกหนองคัดเค้า หมู่ท่ี 4 บ้านหนองขาม 

ต าบลทรายทอง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ขนาดปากกว้าง 12 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 3.5

 เมตร

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

            4,525,000

1.1.19 กิจกรรมหลักท่ี 1.19 ขุดลอกอ่างเก็บน้ าห้วยสีเสียด หมู่ 5 บ้านอ่างบูรพา 

ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ า ลึกเฉล่ีย 1.2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 

54,000 ลบ.ม.

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

            2,428,000

1.1.20 กิจกรรมหลักท่ี 1.20 ขุดลอกน้ าศูนย์เรียนรู้ป่ารักษ์น้ าบ้านหนองหินต้ัง 

ต าบลนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าเดิม ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 28,400 ลูกบาศก์

เมตร

พร้อมอาคารท่อรับน้ า 2 แห่ง

คป.หนองบัวล าภู             1,000,000

1.1.21 กิจกรรมหลักท่ี 1.21 ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบเหล่ียม ล าห้วยค าป่า

หลาย หมู่ 2 บ้านภูพานทอง ต าบลหนองบัว อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ก่อสร้างระบบระบายน้ าแบบเหล่ียม สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณ

ภัยจังหวัดฯ

            1,700,000

1.1.22 กิจกรรมหลักท่ี 1.22 ก่อสร้างฝายน้ าล้น (แบบ มข.2527) บ้านโพธ์ิศรี

ส าราญ หมู่ท่ี 13 ต าบลหัวนา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขนาดสันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 

เมตร กว้าง 8.00 เมตร

อ าเภอมือง               620,000

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)          30,000,000

2.1 โครงการของกระทรวงมหาดไทย             30,000,000

2.1.1 โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง             30,000,000

โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงริมล าน้ าพอง บริเวณบ้านโนนส าราญ ม.8 และ

บ้านสมสนุก ม.14 ต.นากอก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู (ระยะท่ี 3)

สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ
            30,000,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)          41,000,000

3.1 โครงการขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ า / แหล่งน้ าเพ่ือช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัย

แล้งในจังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกและพัฒนาลุ่มน้ า/แหล่งน้ าในจังหวัดหนองบัวล าภู อบจ.นภ.               5,000,000

3.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู ขุดลอกแหล่งน้ าในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู อบจ.นภ.               1,000,000

3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรของประชาชนในเขตเทศบาล ทม.นภ.               5,000,000

3.4 โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ าล าห้วยเชียง ก่อสร้างประตุกักเก็บน้ าล าห้วยเชียง (ชุมชนดอนชี) ทม.นภ.             10,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3.5 โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ าล าห้วยใหญ่ ก่อสร้างประตุกักเก็บน้ าล าห้วยเชียง (ชุมชนล าภู) ทม.นภ.             10,000,000

3.6 โครงการก่อสร้างประตูกักเก็บน้ าล าห้วยกุดหลด ก่อสร้างประตุกักเก็บน้ าล าห้วยเชียง 

(ชุมชนหาดสวรรค์)

ทม.นภ.             10,000,000

1.2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล าภู ตามหลัก 

เกษตร-ศาสตร์พระราชา

ตชว. 1        108,563,300

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ส่งเสริมการผลิตราชินีข้าวเหนียวในกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนข้าว

กิจกรรมย่อย 1) ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์

กิจกรรมย่อย 3) ตรวจรับรองแปลง GAP

กิจกรรมย่อย 4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 9,203,200              

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ส่งเสริมการผลิตผักอินทรีย์เพ่ือสุขภาพของคนในชุมชน กิจกรรมย่อย 1) อบรมท่ีปรึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและอาสา

เกษตรกรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ (PGS Organic) 

กิจกรรมย่อย 2) ตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ PGS

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนปัจจัยการผลิตพืชอินทรีย์

กิจกรรมย่อย 4) อบรมกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรผัก

กิจกรรมย่อย 5) สร้างการรับรู้และตระหนักถึงความส าคัญของระบบ

เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน (เวทีประชาคมต าบลต้นแบบ)

กิจกรรมย่อย 6) ตรวจสอบเฝ้าระวังการตกค้างของสารเคมีทาง

เกษตรในผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมย่อย 7) พัฒนาระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดหนองบัวล าภู 

จากท้องนาสู่พาข้าว

กิจกรรมย่อย 8) สนับสนุนโรงเรือนคัดเลือกแสงแบบน็อคดาวน์พร้อม

ระบบน้ า

กิจกรรมย่อย 9) สนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์ศูนย์ผลิตสารชีวภัณฑ์ต้นแบบ

ระดับอ าเภอ

กิจกรรมย่อย 10) สนับสนุนโรงคัดแต่งและแปรรูปผลผลิตเกษตร

อินทรีย์

กิจกรรมย่อย 11) ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิตสินค้าเกษตร

อินทรีย์เพ่ือมุ่งสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด (Modern trade) 

กิจกรรมย่อย 12) จัดแสดงผลงานเกษตรอินทรีย์ วิถีหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 13) ประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการผลิตและบริโภค

สินค้าเกษตรอินทรีย์

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 12,000,000            



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตร

อินทรีย์วิถีลุ่มภู

กิจกรรมย่อย 1) อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร การปลูกข้าวโพด

หวานให้ตรงความต้องการของท้องตลาด การจัดการศัตรูข้าวโพด 

และการจัดการแปลงข้าวโพด

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มเกษตรกร (ข้าวโพด

หวาน)

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 5,000,000              

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ส่งเสริมการเล้ียงไก่พ้ืนเมือง กิจกรรมย่อย 1) อบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร  

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนวัสดุการเกษตร/เวชภัณฑ์/วัสดุ

วิทยาศาสตร์และการแพทย์

สนง.ปศุสัตว์

จังหวัดฯ

5,000,000              

1.2.5 กิจกรรมหลักท่ี 2.5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม

กิจกรรมย่อย 1) สนับสนุนเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ังระบบสูบน้ า

พลังงานอาทิตย์ ขนาด 2,500 วัตต์ จ านวน 1 แห่ง

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4

 เมตร

สนง.พลังงานจังหวัด 1,001,000              

1.2.6 กิจกรรมหลักท่ี 2.6 พัฒนาตลาดเกษตรกร กิจกรรมย่อย 1) อบรมท าแผนผลิตและเช่ือมโยงการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาศักยภาพตลาดเกษตรกร

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนอาคารตลาดเกษตร จ านวน 3 จุด

กิจกรรมย่อย 4) ประชาสัมพันธ์ ตลาดเกษตรกรในแต่ละอ าเภอ 

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 1,765,700              

1.2.7 กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ยกระดับสินค้าภาคการเกษตร จังหวัดหนองบัวล าภู กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การผลิต การยกระดับมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การผลิตสินค้า

กิจกรรมย่อย 3) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มีศักยภาพ

กิจกรรมย่อย 4) ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร

สนง.เกษตรและ

สหกรณ์จังหวัดฯ
            2,178,900

1.2.8 กิจกรรมหลักท่ี 2.8 ส่งเสริมการเล้ียงแพะเชิงพาณิชย์ กิจกรรมย่อย 1) ให้ความรู้เกษตรกรผู้เล้ียงแพะ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนพันธ์ุสัตว์และปัจจัยการผลิต

สนง.ปศุสัตว์

จังหวัดฯ
            7,898,100

1.2.9 กิจกรรมหลักท่ี 2.9 ส่งเสริมการปลูกไผ่ไม้เศรษฐกิจ กิจกรรมย่อย 1) อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไผ่ไม้เศรษฐกิจ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรต้นแบบ

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 9,998,000              

1.2.10 กิจกรรมหลักท่ี 2.10 ส่งเสริมการปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน ลดการใช้

สารเคมีในพืชเศรษฐกิจเชิงเด่ียว

กิจกรรมย่อย 1) อบรมเกษตรกร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตไม้ผล 

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 34,374,000            

1.2.11 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 ส่งเสริมการปลูกอ้อยค้ันน้ าเสริมสร้างรายได้ กิจกรรมย่อย 1) อบรมเกษตรกร หลักสูตรการปลูกอ้อยค้ันน้ าครบ

วงจร  

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต

กิจกรรมย่อย 3) สนับสนุนปัจจัยการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 

สนง.เกษตรจังหวัดฯ 1,282,600              
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1.2.12 กิจกรรมหลักท่ี 2.12 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ า

จังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) ส่งเสริมการผลิตลูกปลาในชุมชนโดยเพาะพันธ์ุปลา

เคล่ือนท่ี (Mobile Hatchery)

กิจกรรมย่อย 2) กิจกรรมส่งเสริมการอนุบาลลูกปลา

กิจกรรมย่อย 3) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลา

นิลในบ่อดิน

กิจกรรมย่อย 4) กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงปลาตะเพียนขาวและปลา

นิลในแหล่งน้ าชุมชน

กิจกรรมย่อย 5) กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตกุ้งก้ามกรามใน

แหล่งน้ าชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม

กิจกรรมย่อย 6) กิจกรรมบริหารจัดการด้านการประมงในอ่างเก็บน้ า

เข่ือนอุบลรัตน์แบบบูรณาการ

กิจกรรมย่อย 7) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเพ่ือ

บริหารจัดการผลผลิตและเช่ือมโยงตลาด

กิจกรรมย่อย 8) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแปรรูปสัตว์น้ า

สนง.ประมงจังหวัดฯ 18,861,800            

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)           2,500,000

3.1 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยหรือเกษตรอินทรีย์ในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

อบจ.นภ.               1,000,000

3.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรกรจังหวัดหนองบัวล าภู (เกษตรแฟร์) ส่งเสริมให้ให้เกษตรกรมีสถานท่ีในการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตร

 ปศุสัตว์ของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท าให้มีรายได้

อบจ.นภ.               1,500,000

1.3 โครงการท่ี 3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี

หนองบัวล าภู

ตชว. 1          34,965,500

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 แปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอหนองบัวล าภู กิจกรรมย่อย 1) การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการออกแบบแพทเทิร์น

กิจกรรมย่อย 2) การฝึกปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย 3) การจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ ผ้าทอพ้ืนเมือง

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ
              545,500

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยี Digital กิจกรรมย่อย 1) สนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้นักการตลาดและ

ผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาดออนไลน์ระดับ

ต าบล

สนง.พาณิชย์

จังหวัดฯ
              500,000
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1.3.3 กิจกรรมหลักท่ี 3.3 แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล 2022 กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาทักษะฝีมือ หลักสูตรวิชชาลัยผ้าทอ

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนวัสดุสาธิตตามหลักสูตรวิชชาลัยฯ 

กิจกรรมย่อย 3) เพ่ิมทักษะการแปรรูปตามหลักสูตรวิชชาลัยฯ

กิจกรรมย่อย 4) สร้างอัตลักษณ์ชุดทีมผ้าทอพ้ืนถ่ิน 58 ต าบล

กิจกรรมย่อย 5) ฝึกอบรมการตลาดออนไลน์และจัดท าส่ือ

ประชาสัมพันธ์ออนไลน์

กิจกรรมย่อย 6) จัดงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภู ระดับจังหวัด

กิจกรรมย่อย 7) จัดงานประเพณีแพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ระดับภูมิภาค

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
          15,000,000

1.3.4 กิจกรรมหลักท่ี 3.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเท่ียว

จังหวัดหนองบัวล าภู

จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้า ขยายช่องทางการตลาด (Roadshow) ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
            8,500,000

1.3.5 กิจกรรมหลักท่ี 3.5 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการ 

SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP

พัฒนาองค์ความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ลดต้นทุนการผลิต และ

สร้างต้นแบบท่ีดีให้กับผู้ประกอบการ

สนง.อุตสาหกรรม

จังหวัดฯ
              520,000

1.3.6 กิจกรรมหลักท่ี 3.6 พัฒนาและเช่ือมโยงตลาดสินค้าอัตลักษณ์ชุมชนและ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การสินค้าขุมชนครบวงจร การ

ผลิต การแปรรูปและการตลาด

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการร้านอาหารในพ้ืนท่ี

กิจกรรมย่อย 3) ประกวดร้านอาหารพ้ืนถ่ิน

กิจกรรมย่อย 4) ประชาสัมพันธ์ร้านอาหารและของฝากในจังหวัด

สนง.พาณิชย์

จังหวัดฯ
            2,000,000

1.3.7 กิจกรรมหลักท่ี 3.7 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน

 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

กิจกรรมย่อย 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สนง.พัฒนาชุมชน

จังหวัดฯ
            7,900,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)           3,450,000
3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพการเกษตร

 กลุ่มโอทอป กลุ่มอ่ืนๆ

ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน  กลุ่มอาชีพ

การเกษตร กลุ่มโอทอป กลุ่มอ่ืนๆ

อบจ.นภ. 700,000

3.2 โครงการซ่อมปรับปรุงศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองบัวล าภู ส่งเสริมให้มีสถานท่ีในการจัดจ าหน่ายสินค้าท่ีสะอาดสวยงาม 

สามารถดึงดูดให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการและซ้ือสินค้า

อบจ.นภ. 50,000

3.3 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนท่ัวไปใน

จังหวัดหนองบัวล าภู

สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชน อบจ.นภ. 1,000,000

3.4 โครงการส่งเสริมตลาดประชารัฐ ส่งเสริมการตลาดให้ประชาชนมีพ้ืนท่ีขายสินค้า อบจ.นภ.                 600,000
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3.5 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ 

นวัตกรรม และส่งเสริมการตลาด

อบจ.นภ.                 500,000

3.6 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น ฝึกอบรม

กลุ่มเป้าหมาย ทัศนศึกษาดูงาน    ฯลฯ

ทม.นภ.                 500,000

3.7 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมในครัวเรือนเป็นสินค้า OTOP 

ในชุมชน (เสนอโดยชุมชนวังหม่ืนเหนือ)

ด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเพ่ือสนับสนุนเครือข่ายสินค้า

เช่น ออกแบบส ารวจความต้องการอาชีพเสริม จัดอบรมอาชีพเสริม

จัดหาสถานท่ีจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

ทม.นภ.                 100,000

1.4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม ตชว. 1          85,500,000

1.4.1 กิจกรรมหลักท่ี 4.1 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านวังหม่ืน ต าบลหนองบัว 

อ าเภอเมือง - บ้านสร้างเส่ียน ต าบลหนองบัวใต้ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.300 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          15,000,000

1.4.2 กิจกรรมหลักท่ี 4.2 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านกุดดินจ่ี ต าบลกุดดินจ่ี

อ าเภอนากลาง - บ้านนาไร่ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.700 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          17,000,000

1.4.3 กิจกรรมหลักท่ี 4.3 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโสกก้านเหลือง ต าบลปาง

กู่ อ าเภอโนนสัง - บ้านนิคมหนองจาน ต าบลปางกู่ อ าเภอโนนสัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 3.200 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          12,000,000

1.4.4 กิจกรรมหลักท่ี 4.4 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเทพคีรี ต าบลเทพครี 

อ าเภอนาวัง - บ้านวังปลาป้อม ต าบลวงปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 3.300 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          12,000,000

1.4.5 กิจกรรมหลักท่ี 4.5 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านโนนสัง ต าบลโนนสัง 

อ าเภอโนนสัง - บ้านโนนยาว ต าบลโคกใหญ่ อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 5.000 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          17,500,000

1.4.6 กิจกรรมหลักท่ี 4.6 ซ่อมปรับปรุงถนน สายบ้านเทพคีรี ต าบลเทพครี 

อ าเภอนาวัง - บ้านวังปลาป้อม ต าบลวงปลาป้อม อ าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล าภู

ซ่อมปรับปรุงถนน ระยะทาง 4.550 กม. โดยวิธีซ่อมสร้าง

ถนนลาดยาง Asphalt Concrete

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          12,000,000

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)        382,040,000

2.1 โครงการของกระทรวงคมนาคม         382,040,000

2.1.1 โครงการของกรมทางหลวงชนบท         382,040,000

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC นภ.3003	ถนนสายแยก ทล.228 - บ.สร้างเส่ียน 

อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          21,000,000

2. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC นภ.4006	ถนนสายแยก ทล.2133 - บ.สร้างเส่ียน	

อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          15,000,000
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3. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC	นภ.4026	ถนนสายแยก ทล.2420 - บ.โนนสว่าง	 

อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            4,000,000

4. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC	นภ.5023	ถนนสายแยก ทช.นภ.4001 - บ.หนองด้วง	

อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            7,500,000

5. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC	นภ.5041	ถนนสายแยก ทช.นภ.4040 - บ.นาไร่	 

อ าเภอสุวรรณคูหา	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            7,490,000

6. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC	นภ.4010	ถนนสายแยก ทล 2097 - บ.ยางชุม	 อ าเภอ

นากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            6,800,000

7. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC	นภ.3039	ถนนสายแยก ทล 228 - บ.โนนสงวน	 

อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          14,000,000

8. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC		แยก ทช.นภ.3003 - บ.ตาดไฮ	 อ าเภอโนนสัง	 จังหวัด

หนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          19,000,000

9. ก่อสร้างถนนลาดยาง AC		บ.ฝายหิน - บ.สันป่าพลวง	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 

จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          21,000,000

10. สะพานขนาดกลาง		สะพาน คสล.ข้ามล าน้ ามอ	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัด

หนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            4,400,000

11. สะพานขนาดกลาง		สะพาน คสล.ข้ามห้ายกุดแคน	อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัด

หนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            5,800,000

12. สะพานขนาดกลาง		สะพาน คสล.ล าพะเนียง	 อ าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,050,000

13. ปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต	นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมือง

หนองบัวล าภู สาย ข	นภ.3038 	อ าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          15,400,000

14. ปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต	นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมือง

หนองบัวล าภู สาย ก	นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู สาย ก	เมือง	

หนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          12,000,000

15. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.3002 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 

33+000) - บ้านโนนสัง อ าเภอศรีบุญเรือง,โนนสัง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          27,500,000

16. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.3015 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 

30+000)-บ้านดอนปอ	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          19,500,000

17. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.3003 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 4+100)

 - บ้านสร้างเส่ียน 	อ าเภอเมือง,ศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          15,600,000
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18. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.4010 แยก ทล. 2097 (กม.ท่ี 

4+200) - บ้านยางชุม  อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
          12,000,000

19. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	 นภ.4004 แยก ทล. 2097 (กม.ท่ี 

10+270) - บ้านท่าล่ี  อ าเภอนากลาง,สุวรรณคูหา	  จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

20. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.3005 แยก ทล. 210 (กม.ท่ี 

72+050) - บ้านกุดกระสู้	 อ าเภอ	เมือง,นากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

21. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.3016 แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 

23+250)-บ้านหัวนา	 อ าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

22. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.4026 แยก ทล. 2420 (กม.ท่ี 

28+700) - บ้านโนนสว่าง  อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

23. ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต	นภ.4006 แยก ทล. 2133 (กม.ท่ี 

31+400) - บ้านสร้างเส่ียน อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,700,000

24. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	นภ.3002	แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 33+000) - 

บ้านโนนสัง	 อ าเภอศรีบุญเรือง,โนนสัง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

25. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	นภ.3003	แยก ทล. 228 (กม.ท่ี 4+100) - 

บ้านสร้างเส่ียน	 อ าเภอเมือง,ศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

26. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	นภ.4006	แยก ทล. 2133 (กม.ท่ี 31+400) - 

บ้านสร้างเส่ียน	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,900,000

27. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	นภ.3005	แยก ทล. 210 (กม.ท่ี 72+050) - 

บ้านกุดกระสู้	 อ าเภอเมือง,นากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,500,000

28. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	 นภ.4004	 แยก ทล. 2097 (กม.ท่ี 10+270) -

 บ้านท่าล่ี (ตอนหนองบัวล าภู)	 อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,000,000

29. ก่อสร้างรางระบายน้ าแบบปิด	 นภ.3029	 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.ท่ี

 14+500) - บ้านโนนม่วง	 อ าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            7,500,000

37. บริเวณย่านชุมชน	นภ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 2097 - บ้านท่าล่ี	 

อ าเภอนากลาง,สุวรรณคูหา	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,000,000

38. บริเวณย่านชุมชน	นภ.3005	แยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้	 อ าเภอเมือง,นากลาง	

 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,000,000
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39. บริเวณย่านชุมชน	นภ.3003	แยก ทล.228 - บ.สร้างเส่ียน	 อ าเภอเมือง,ศรีบุญ

เรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,000,000

40. บริเวณย่านชุมชน	นภ.3037	ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู สาย ก .	เมือง	

หนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            9,000,000

41. บริเวณย่านชุมชน	นภ.3038	ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล าภู สาย ข.	 

อ าเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

ชนบทหนองบัวล าภู
            4,000,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)          33,761,000

3.1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนห้วยบงพัฒนา ก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนห้วยบงพัฒนาจากแยกถนนอนาล

โย 

ทม.นภ. 15,000,000

3.2 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนศิริมงคล ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนศิริมงคล ทม.นภ. 2,400,000

3.3 โครงการปรับปรุงถนนศรีล าภู ปรับปรุงถนนศรีล าภู (จากแยกถนนโพธ์ิศรีแก้ว ถึงทางหลวง

หมายเลข 210)

ทม.นภ. 2,479,000

3.4 โครงการปรับปรุงถนนโพธ์ิศรีแก้ว ปรับปรุงถนนโพธ์ิศรีแก้ว (จากแยกหน้าวัดโพธ์ิศรีถึง Box Culvert) ทม.นภ.               1,602,000

3.5 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ าถนนศรีคุณาธาร ก่อสร้างระบบระบายน้ า ถนนศรีคุณาธาร โดยการ ขุดร้ือถนนเดิม 

เพ่ือก่อสร้าง ระบบท่อ บ่อพักหรือรางระบายน้ า ก่อสร้างผิวจราจร

ใหม่ พร้อมขยายผิวจราจร

ทม.นภ.               8,000,000

3.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนทิวตาลช่วงท่ี 3 ก่อสร้างถนน คสล.ถนนทิวตาล ช่วงท่ี 3 (ต่อจากโครงการ เดิม) กว้าง

 4 เมตร ยาว 832 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี คสล.ไม่น้อย

กว่า 3,328 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ

ทม.นภ.               1,019,000

3.7 โครงการขยายผิวจราจรถนนโพธ์ิศรีแก้ว (จากแยกถนนชัยมงคล ถึง ท่อ

ระบายน้ าท่อเหล่ียม)

ขยายผิวจราจร คสล.ถนนโพธ์ิศรีแก้ว (จากแยก ถนนชัยมงคล ถึง ท่อ

ระบายน้ าท่อเหล่ียม)

ทม.นภ.               1,000,000

3.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย เพ่ิมพูน ตอน 2  (ชุมชนหมากเล่ือมเหนือ) ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพ่ิมพูน ตอน 2 กว้าง 5 เมตร  ยาว 46 เมตร

  หนา 0.15 เมตร

ทม.นภ.                 459,000

3.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนนิมิตมงคล ช่วงท่ี 5 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนนิมิตมงคล ช่วงท่ี 5 ทม.นภ.                 332,000

3.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  ซอยมิตรไมตรี ช่วง 2 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยมิตรไมตรี ช่วง 2 แยกจากถนนรอบเมือง ถึง 

ถนนศิริพัฒนา

ทม.นภ.                 680,000

3.11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีคุณาธาร ซอย 1 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนศรีคุณาธาร ซอย 1 แยกจากถนนศรีคุณาธาร

 ไปทางทิศใต้ กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร

ทม.นภ.                   83,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นครเข่ือนขันธ์ 5 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนนครเข่ือนขันธ์ 5 แยกจากถนนสาย หนอง

บัวฯ-โนนสัง

ทม.นภ.                 707,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 การยกระดับการท่องเท่ียวและบริการ          70,250,000

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4) ตชว. 1          63,500,000

1.1  โครงการท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเท่ียว          28,000,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ก่อสร้างลานจอดรถ ตลาดห้วยเด่ือ ก่อสร้างลานจอดรถ สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ
            1,500,000

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ก่อสร้างอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino Park) 

Phase 2

ก่อสร้างและติดต้ังไดโนเสาร์ Outdoor พร้อมไข่ไดโนเสาร์ Outdoor

  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอุทยานไดโนเสาร์กลางแจ้ง (Dino 

Park)

ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
          25,000,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปู่หลุบ ภูแอ่น (ช่องเขาขาด) ปรับปรุงอาคารศาลปู่หลุบ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สนง.โยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัดฯ
            1,500,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)           4,100,000
3.1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววัดพัชรกิติยาราม(วัดหนองน้ าเพชร) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยรวม อบจ.นภ. 1,000,000

3.2 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวภูพานน้อย ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวโดยรวมพร้อมก่อสร้างส่ิงอ านวย

ความสะดวก

อบจ.นภ. 1,800,000

3.2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวต่างๆ ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู

ส่งเสริมและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวในจังหวัดหนองบัวล าภู

อย่างน้อย 4 แห่ง

อบจ.นภ. 1,300,000

1.2  โครงการท่ี 2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอัตลักษณ์ วิธี วิถีหนองบัวล าภู ตชว. 1          24,000,000

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 เปิดพ้ืนท่ีสร้างสรรค์สู่การท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมวิถี

ลุ่มภู

กิจกรรมย่อย 1) จัดแสดง แสง สี เสียง ในงานประเพณี/เทศกาล

ส าคัญของจังหวัด

กิจกรรมย่อย 2) จัดนิทรรศการวิถีคนลุ่มภู

กิจกรรมย่อม 3) จัดแสดง  สาธิต จ าหน่าย สินค้าและผลิตภัณฑ์ทาง

วัฒนธรรม

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
          10,000,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 พัฒนา ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียววิถีลุ่มภู

พัฒนา ยกระดับประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินแต่ละพ้ืนท่ี เพ่ือส่งเสริม

การท่องเท่ียววิถีลุ่มภู

สนง.วัฒนธรรม

จังหวัดฯ
            6,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ส่งเสริมการท่องเท่ียวและประชาสัมพันธ์จังหวัด

หนองบัวล าภู

จัดแสดง แสง สี เสียง ต านานเล่าขานนครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัวบาน สนง.ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดฯ
            6,000,000

1.2.4 กิจกรรมหลักท่ี 2.4 Sport Tourism กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาป่ัน สองล้อ สองน่อง ท่อง

เมืองลุ่มมภู

สนง.ท่องเท่ียวและ

กีฬาจังหวัดฯ
            2,000,000

1.3  โครงการท่ี 3 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านท่องเท่ียวเชิงรุก ตชว. 1          11,500,000

1.3.1 กิจกรรมหลักท่ี 3.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งท่องเท่ียว

เชิงรุก

กิจกรรมย่อย 1) จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียว

กิจกรรมย่อย 2) ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ

ผ่านส่ือในทุกช่องทาง

ส านักงานจังหวัด

หนองบัวล าภู
          10,000,000

1.3.2 กิจกรรมหลักท่ี 3.2 ประขาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเท่ียว ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวหนองบัวล าภูดินแดน

แห่งการท่องเท่ียว

สนง.

ประชาสัมพันธ์

จังหวัดฯ

            1,500,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)               2,650,000

3.1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินในเขตจังหวัด

หนองบัวล าภู

ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ินในภาพรวม อบจ.นภ. 1,000,000

3.2 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว หมู่บ้านผลิตภัณฑ์ชุมชน/แหล่งโบราณคดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวหมู่บ้าผลิตภัณฑ์ชุมชน/แหล่ง

โบราณคดี

อบจ.นภ. 100,000

3.3 โครงการส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวร่วมกับ  อปท. ในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู ส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวภายในจังหวัดหนองบัวล าภู อบจ.นภ. 500,000

3.4 โครงการจัดต้ังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมต าบลจังหวัดหนองบัวล าภู อุดหนุนสภาวัฒนธรรมเพ่ือจัดต้ังเครือข่ายสภาวัฒนธรรมต าบล อบจ.นภ. 600,000

3.5 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งโบราณคดี ส่งเสริมการท่องเท่ียวแหล่งโบราณคดี อบจ.นภ. 100,000

3.6 โครงการอบรมมัคคุเทศน์น้อย จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวให้แก่เด็กและเยาวชน

ในการเป็นมัคคุเทศน์ เพ่ือแนะน าแหล่งท่องเท่ียวภายในเขตเทศบาลฯ

ทม.นภ. 50,000

3.7 โครงการถนนคนเดินหนองบัวล าภู พัฒนาและปรับปรุงถนนคนเดิน และจัดกิจกรรมเพ่ือเปิดพ้ืนท่ีการ

แสดงศิลปวัฒนธรรม

ทม.นภ. 300,000

ประเด็นการพัฒนาท่ี 4 การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

อย่างย่ังยืน
         66,211,200

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)           9,311,200

1.1 โครงการท่ี 1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่าง

ย่ังยืน

ตชว. 1           6,249,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 เสริมสร้างศักยภาพเครือข่าย ป้องกัน พิทักษ์ และ

ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ในระดับพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู

กิจกรรมย่อย 1) พัฒนาองค์ความรู้การจัดท าแผนชุมชนสร้างความ

ร่วมมือและเฝ้าระวังรักษาป่า

กิจกรรมย่อย 2) สนับสนุนการป้องกันรักษาป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

กิจกรรมย่อย 3) จัดประกวดชุมชนและบุคคลดีเด่นด้านการป้องกัน

รักษาป่าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

สนง.ทสจ.นภ.             1,218,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.1.2 กิจกรรมหลักท่ี 1.2 รักษ์จังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือเมืองสะอาด ใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อม

กิจกรรมย่อย 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมขนในการคัดแยกขยะ

ท่ีต้นทาง เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน

กิจกรรมย่อย 2) ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยท่ีถูก

หลักวิชาการ

กิจกรรมย่อย 3) พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน

เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีต้นแบบ

สนง.ทสจ.นภ.             4,731,000

1.1.3 กิจกรรมหลักท่ี 1.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

ความสมดุลแก่ระบบนิเวศ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพ่ืออนุรักษ์แม่น้ าล าพะเนียง สืบสานอนุรักษ์

แม่น้ าล าพะเนียง จิตอาสาและปรับภูมิทัศน์แม่น้ าล าพะเนียง

สนง.ทสจ.นภ.               300,000

2. โครงการของกระทรวง กรม (5) ตชว. 1             53,800,000

2.1 โครงการของกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม             53,800,000

2.1.1 โครงการของกรมป่าไม้               6,800,000

โครงการท่ี 1 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม้เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมด้วย

ศาสตร์พระราชา (8 แห่ง)

ฟ้ืนฟูและพัฒนาป่าไม้เชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมด้วยศาสตร์

พระราชา (8 แห่ง)

สนง.ป่าไม้จังหวัดฯ               4,800,000

โครงการท่ี 2 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้ สนง.ป่าไม้จังหวัดฯ               2,000,000

2.1.2 โครงการของกรมทรัพยากรน้ า             47,000,000

โครงการท่ี 1 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ าล้นหนองปลาขาว บ้านหนองปลาขาว หมู่

 6 ต าบลหนองสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย สนง.ทรัพยากรน้ า 

ภาค 3
              2,000,000

โครงการท่ี 2 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอ่างเก็บน้ าห้วยหินฮาว บ้านหินฮาว หมู่ 

4,11,14 ต าบลนาสี อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า สนง.ทรัพยากรน้ า 

ภาค 3
            13,000,000

โครงการท่ี 3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าหนองฝายผือ บ้านโนนสว่าง หมู่ 3 ต าบลโนน

เมือง อ าเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า สนง.ทรัพยากรน้ า 

ภาค 3
            25,000,000

โครงการท่ี 4 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าห้วยโป่งแค บ้านโป่งแคเหนือ บ้านหนองเอ่ียน

 หมู่ 3,9 ต าบลด่านช้าง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

ขุดลอกแหล่งน้ าพร้อมระบบกระจายน้ า สนง.ทรัพยากรน้ า 

ภาค 3
              7,000,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)           3,100,000

3.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพ่ือ

หนองบัวล าภู  

เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว

กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแหล่งท่องเท่ียว

เชิงนิเวศภูพานน้อย และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน

จังหวัดหนองบัวล าภู พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน สถานศึกษา ให้สามารถ

บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าเท่ียว

อบจ.นภ.                 700,000

3.2 โครงการปลูกต้นไม้ป่าธรรมชาติและป่าชุมชน ปลูกต้นไม้ในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม อบจ.นภ.                 300,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3.3 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

จัดการขยะมีพิษในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู อบจ.นภ.                 500,000

3.4 โครงการอบรมเยาวชนวัยใสหัวใจรักษ์โลก อบรมความรู้การจัดการขยะ การพัฒนา และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมแก่

เยาวชนในสถานศึกษาภายในจังหวัดหนองบัวล าภู

อบจ.นภ.                 100,000

3.5 โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายและขยะท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน

จัดการขยะมีพิษในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู อบจ.นภ.                 500,000

3.6 โครงการด าเนินงานอนุรักษ์รักษาส่ิงแวดล้อมในเขตจังหวัดหนองบัวล าภู 

(ธนาคารขยะ,ขยะรีไซเคิล,พ้ืนท่ีสีเขียวฯลฯ)

จัดกิจกรรมรณรงค์ อบจ.นภ.                 500,000

3.7 โครงการอบรมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าในชุมชนและการบ าบัดน้ าเสีย
ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้เร่ืองทรัพยากรน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย

ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล ทม.นภ.                 500,000

1.2 โครงการท่ี 2 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ           3,062,200

1.2.1 กิจกรรมหลักท่ี 2.1 หนองบัวล าภูอนุรักษ์และพิทักษ์พันธุกรรมพืช กิจกรรมย่อย 1) ปลูกและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมย่อย 2) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สนง.ศึกษาธิการ

จังหวัดฯ
            1,024,000

1.2.2 กิจกรรมหลักท่ี 2.2 อนุรักษ์ขยายพันธ์ุกระเจียวอุษา กิจกรรมย่อย 1) ส ารวจรวบรวมพันธ์ุ

กิจกรรมย่อย 2) ขยายพันธ์ุเพ่ิมจ านวนพืชชนิดใหม่ของโลกพืชถ่ิน

เดียวของจังหวัดหนองบัวล าภู

สนง.ทสจ.นภ.             2,038,200

ประเด็นการพัฒนาท่ี 5 การเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือความสงบสุขของสังคม          55,892,200

1.  โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)          15,152,200

1.1 โครงการท่ี 1 ส่งเสริมและรักษาความม่ันคง ปลอดภัย เพ่ือความสงบสุข

ของสังคมและประเทศ

ตชว. 2           3,200,000

1.1.1 กิจกรรมหลักท่ี 1.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ กิจกรรมย่อย 1) ต้ังจุดตรวจ จุดสกัดในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู 

กิจกรรมย่อย 2) ตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ โรงแรม 

สถานท่ีเส่ียงในพ้ืนท่ี

ท่ีท าการปกครอง

จังหวัดหนองบัวล าภู

3,200,000

2. โครงการของกระทรวง กรม (5) ตชว. 1               1,500,000

2.1 โครงการของกระทรวยุติธรรม               1,500,000

2.1.1 โครงการของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด               1,500,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

โครงการท่ี 1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและปรามปรามยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวล าภู ท่ีท าการปกครอง

จังหวัดฯ

              1,500,000

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)           2,400,000

3.1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัด อบจ.นภ.                 500,000

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตร(ทบทวน) จัดฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตร ทบทวน  ภายในเขตเทศบาลฯ ทม.นภ.                 500,000

3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม

ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติการ ในการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

เสพติดในพ้ืนท่ี

ทม.นภ.                   50,000

3.3 โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  จัดอบรมประชาชนในชุมชน จัดหาอุปกรณ์กีฬาเพ่ือสนับสนุนชุมชน

จัดทัศนศึกษาดูงานเก่ียวกับส่ิงเสพติดและอบายมุข ให้แก่ ชุมชนใน

เขตเทศบาลฯ

ทม.นภ.                 400,000

3.4 โครงการอบรมฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดภายในเขตเทศบาล ท้ัง 33 ชุมชน สนับสนุนชุมชนอบรมฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดท้ัง  33 ชุมชน ภายในเขต

เทศบาล

ทม.นภ.                 150,000

โครงการรณรงค์ป้องกันและเฝ้าระวังผู้ติดยาเสพติดภายในเขตเทศบาล ท้ัง 33 

ชุมชน

รณรงค์และป้องกันเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนท้ัง 33 ชุมชน ทม.นภ.                 150,000

3.5 โครงการเครือข่าย 25 ตาสับปะรด สนับสนุนและจัดต้ังเครือข่าย 25 ตาสับปะรด ภายในชุมชน ทม.นภ.                 150,000

3.6 โครงการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด าเนินการจัดต้ังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทม.นภ. 500,000

1.2 โครงการท่ี 2 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน ตชว. 2          11,952,200

1.2.1  กิจกรรมหลักท่ี 2.1 โครงการต าบลขับข่ีปลอดภัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน

ขับเคล่ือนการด าเนินงานต าบลขับข่ีปลอดภัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัยทางถนนอย่างย่ังยืน และายผลการด าเนินงานต าบล

ต้นแบบลดอบัติเหตุทางถนนในระดับพ้ืนท่ี

สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฯ

                532,200

1.2.2 กิจกรรมหลัก 2.2 เสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม 1 ปรับปรุงจุดเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญ

เรือง - นากลาง กม.35+000 - 37+000 บ้านโนนธาตุ ต าบลฝ่ังแดง 

อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
            3,500,000

กิจกรรม 2 ปรับปรุงจุดเส่ียง ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบุญ

เรือง - นากลาง กม.10+000 - 11+500 บ้านป่าคา ต าบลยางหล่อ 

อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
            3,500,000

กิจกรรม 3 ก่อสร้างสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน

หนองบัวล าภู - นาค าไฮ กม.55+050 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 

ต าบลศรีบุญเรือง อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวง

หนองบัวล าภู
            4,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

1.2.3 กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ป้องกันและเฝ้าระวังการขับรถในขณะเมาสุรา (เมา

แล้วขับ)

จัดหาเคร่ืองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ สนับสนุนการต้ังด่านตรวจ สนง.ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

จังหวัดฯ

              420,000

2. โครงการของกระทรวง กรม (5)             36,720,000

2.1 โครงการของกระทรวคมนาคม             36,720,000

2.1.1 โครงการของกรมทางหลวงชนบท ตชว. 1             36,720,000

1. อ านวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน	นภ.3005	แยก ทล.210 - บ.กุดกระสู้	 

อ าเภอเมือง,นากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            1,000,000

2. อ านวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน	นภ.4006	แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - 

บ้านสร้างเส่ียน	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            2,000,000

3. อ านวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน	นภ.3021	แยกทางหลวงหมายเลข 228 - 

บ้านโคกม่วง	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
              820,000

4. บ ารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	นภ.3002	แยกทางหลวง

หมายเลข 228 - บ้านโนนสัง	 อ าเภอศรีบุญเรือง,โนนสัง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            1,000,000

5. บ ารุงรักษาเพ่ือความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน	นภ.3007	แยกทางหลวง

หมายเลข 228 - บ้านวังลาน	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            1,400,000

6. ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง	นภ.4006	แยกทางหลวงหมายเลข 2133 - 

บ้านสร้างเส่ียน	 อ าเภอศรีบุญเรือง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            5,000,000

7. ปรับปรุงบริเวณคอขวดไหล่ทาง	นภ.4040	แยกทางหลวงหมายเลข 2352 - 

บ้านห้วยหันพัฒนา	 อ าเภอสุวรรณคูหา	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            5,000,000

8. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	นภ.4006	แยกทางหลวงหมายเลข 2133

 - บ้านสร้างเส่ียน	 อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            2,000,000

9. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	นภ.4001	แยกทางหลวงหมายเลข 2420

 - บ้านหนองบัวค าแสน	 อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            7,500,000

10. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	นภ.4004	แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บ้านท่าลี	 อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            6,000,000

11. ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร	นภ.4010	แยกทางหลวงหมายเลข 

2097 - บ้านยางชุม	 อ าเภอนากลาง	 จังหวัดหนองบัวล าภู

แขวงทางหลวงชนบท

หนองบัวล าภู
            5,000,000



ประเด็นการพัฒนา (2) / 

โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ล าดับ

ความส าคั

ญ (8)

ยุทธศาสตร์

ชาติ

(9)

แผนงาน

 (10)

กิจกรรมย่อย

(11)

ตัวช้ีวัด

โครงการ

(12)

หน่วยด าเนินงาน

(13)
    งบประมาณ 

(บาท)     (14)

3. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)              120,000

3.1 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่ ,ต้ังศูนย์อ านวยการเพ่ือลดอุบัติเหตุ   ฯลฯ

ทม.นภ.                   60,000

3.2 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด าเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

สงกรานต์ ,จัดต้ังศูนย์อ านวยการเพ่ือลดอุบัติเหตุ   ฯลฯ

ทม.นภ.                   60,000

ค่าใช้จ่ายจังหวัดแบบบูรณาการ          9,000,000

รวมท้ังส้ิน 1,166,472,090   



คาใชจายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ท่ี กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 

1. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดกับภาคสวนตาง ๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา  

53/2 แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

500,000 

2. การจัดประชุม ก.บ.จ.  1,000,000 

3. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด หรือพัฒนาประเด็นการพฒันาจังหวัด/กลุมจังหวัด 500,000 

4. การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเปนการดำเนินการตามมาตรา 18 วรรคส่ี ของพระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

500,000 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 3,000,000 

6. การเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจแกภาคสวนตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน รวมท้ังเพื่อ

สนับสนุนในการขับเคล่ือนการดำเนินการตามแผน 

3,000,000 

7. การติดตามประเมินผล 500,000 

 รวมท้ังสิ้น 9,000,000 

 

(ลงช่ือ) ............................................................. 

 (นายสมเจตน  จงศุภวิศาลกิจ) 

ผูวาราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 



กลยุทธ์
(Strategy)

1. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเร่งรัด
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8C)
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ด้วยโครงการ TO BE  NUMBER ONE
3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
4. สร้างโอกาสการเขา้ถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการ
ของรัฐ
5. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย
และผู้พิการให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต
6. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ 
ให้มีอาชีพและมีรายได้
7. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน

1. บริหารจัดการน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์
ความรู้ นวัตกรรมและส่งเสริมการตลาด
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต
ภาคการเกษตร
5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการขยายตัวของ
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งท่องเท่ียว 
และสิ่งอ้านวยความสะดวก
2. ส่งเสริมและยกระดับประเพณี วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการ
การท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน
4. สร้างและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวและบริการท่ีสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์ของพ้ืนท่ี
5. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเท่ียว

1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมีส่วนร่วม

2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้้าและพ้ืนท่ีลุ่มน้้า

3. บริหารจัดการขยะและน้้าเสยี
อย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมการน้ากระบวนการยุติธรรมทางเลือก
มาใช้ในการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน

2. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
อาชญากรรมและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ
บนท้องถนน

เป้าหมายการพัฒนา หนองบัวล้าภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 

ขยายตวัเฉลี่ย ร้อยละ 4.5 ต่อปี
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 ต่อปี
3. รายได้จากการท่องเท่ียว

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
4. พ้ืนที่ป่าไม้

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
5. ปริมาณขยะ

ลดลงร้อยละ 7 ต่อปี

พันธกิจ 
(Mission)

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. พัฒนาสังคม เศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน 

และการท่องเท่ียวให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก
เพื่อให้จังหวัดหนองบัวล้าภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเท่ียว

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมถึงการใช้ประโยชน์ 

อย่างเหมาะสมและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue)

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และการยกระดับคุณภาพชีวิต

2. การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้า
การเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน

3. การยกระดับการท่องเท่ียว
และบริการ

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน

5. การเสริมสรา้งความม่ันคง
เพ่ือความสงบสุขของสังคม

ตัวชี้วัด (KPI) 
และค่าเป้าหมาย

(Target)

1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ทุกระดับ ไมต่่้า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
2. ระดบัเชาว์ปญัญา (IQ) ของนักเรียนในจังหวัด
หนองบัวล้าภู ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
3. ครัวเรอืนมีรายได้ ผ่านเกณฑ์ทกุครัวเรอืน
4. ประชากรผูพ้ิการ/ผู้ดอ้ยโอกาสได้รบัการดูแล
ช่วยเหลือจากภาครัฐ รอ้ยละ 100
5. มีศูนยพ์ัฒนาอาชีพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
เพิ่มขึ้นจ้านวน 3 แห่งต่อปี (ทุกหมู่บ้าน)
6. แรงงานมีประกนัสังคมเพิ่มขึ้น รอ้ยละ 6 ต่อปี
7. ผู้ว่างงานในก้าลังแรงงานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
8. จ้านวนแรงงงานไดร้ับการพฒันาทกัษะอาชีพและ
ฝีมือแรงงาน เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 5 ต่อปี
9. ประชากรเปน็โรคที่ไม่ใช่โรคตดิตอ่ (NCD) 
(ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี 
2. รายได้เฉลี่ยตอ่หัวของประชากรเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4 ต่อปี
3. พื้นทีเ่กษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 3,000 ไร่ตอ่ปี
4. พื้นที่ได้รบัประโยชน์จากชลประทาน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ตอ่ปี
5. กลุ่ม/องคก์รวิสาหกิจชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทน
เพือ่ลดตน้ทุนการผลติเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 10 ต่อปี

1. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
2. จ้านวนนักทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

1. พื้นทีป่่าไม้เพิ่มขึ้นรอ้ยละ  1 ต่อปี
2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ตอ่ปี
3. อัตราสารเคมีอันตรายตกค้างในสิง่แวดลอ้ม
ลดลงรอ้ยละ 50

1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทษุร้าย
ต่อทรัพยล์ดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
2. สัดส่วนคดียาเสพตดิลดลง
ร้อยละ 10 ตอ่ปี 
3. ผู้เสียชีวิตจากอบุัตเิหตุบนท้องถนน
ลดลงรอ้ยละ 4 ต่อปี
4. จ้านวนอาสาสมัครและเครือข่าย
ภาคประชาชนในการปอ้งกนัและเฝ้าระวัง
ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5 ต่อปี


