






























































































































รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

                                                              57                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้เกิด
ความสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

1.บ้านหนองแต ้หมู่ 1 
-เส้นนาหว้า กว้าง 4 เมตร ยาว 225 
เมตร 

-เส้นนานายคูนสุข อาจวิชยั กว้าง 3 เมตร 
ยาว 250 
2.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 
-เส้นนาดง กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร 
-เส้นนาหนองขี้เหล็ก กว้าง 3 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
-เส้นนาหนองจาน กว้าง 4 เมตร ยาว  
225 เมตร 
-เส้นวัดภูถ้ําช้าง-นากกเพิ้ง กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
3.บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3 
-เส้นนาโคก กว้าง 3 เมตร ระยะ 300 
เมตร 
-เส้นหนองขี้ควาย กว้าง 5 เมตร ยาว 
173 เมตร   
4..บ้านคันแท หมู่ 4 
-เส้นแยกนาตาออ่น-ครูกลมลา กว้าง 3 
เมตร ยาว 295 เมตร 
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  ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1(ต่อ) ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

5.บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 
   -เส้นนาหนองซก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 225 เมตร 
-เส้นบ้านนางจิรวรรณ-นางสุมาลี 
กว้าง 2 เมตร ยาว 100 เมตร 
6.หนองสูง หมู่ 4 
-เส้นข้างตลาดสด(ขยายถนน) กว้าง 4 
เมตร ระยะ 120 เมตร 
-เส้นบ้าน ผอ.พูลสวัสดิ-์บ้านนายสดุ
ธนูกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
7.บ้านหนองสูงใหม่ 
-เส้นนาวังแข้ กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร 
8.บ้านหนองสูง หมู่ 7 
-เส้นเมรุ หัวหนอง-บ่อขยะเก่า กว้าง 
4 เมตร ยาว 230 เมตร 
-เส้นนานายคําตัน-เชื่อมถนน หมู ่6 
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
-เส้นคลองส่งน้ํา(นาผือ)-ฝายน้ําล้น
ห้วยคันแทตอนล่าง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
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ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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                                                              59                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 ปรับปรุง/ต่อเติม
ระบบสูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 
เครื่องยนต์/
พลังงาน
แสงอาทิตย์(โซล่า
เซลล์) /พลังงาน
ไฟฟ้า 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร และ
เพื่ออุปโภค-
บริโภค 

1.บ้านนาหนองแคน  หมู่ 2  
  -ระบบไฟฟ้า เช่น แผงรับแสง
,เครื่องแปลงพลังงาน เป็นต้น 
2.บ้านคนัแท  
  -พื้น คสล. โรงสูบ,แผ่นพื้นสําเร็จรูป 
  -รั่วตะแกรงเหล็ก พร้อมเสา คสล. 
  -เสาเข็ม,ทุ่นยึดฟุตวาล์ว,ท่อดูดน้ํา 
เป็นต้น 
3.บ้านดงมะแหน่ง จุดฝายน้ําล้น
ห้วยบังอี ่
4.บ้านหนองแต ้จุดนานายคูนสุข 
อาจวิชัย สร้างโรงเรือน เทพื้นวาง
แท่นเครื่อง 
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100,000 

เกษตรกรหรือ
ผู้ใช้น้ํา มีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
60 

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพื่อการเกษตร
ตลอดปี ไม่เกิด
ปัญหาขาดแคลน
น้ํา 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก(บล็อก
คอนเวิร์ส) 
 

เพิ่มช่องทาง
ระบายน้ําที่ไม่
พึงประสงค์ออก
จากพื้นที่
การเกษตร 

1.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ขนาด 
กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 
1 จุด 
 

2.บ้านคันแท หมู่ 4 ขนาด กว้าง 3 
เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 1 จุด 
 

3.บ้านหนองสูง หมู่ 7 ขนาด กว้าง 
3 เมตร ยาว 5 เมตร จํานวน 1 จดุ 
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500,000 

500,000 เกษตรกรมีความ
พึงพอใจในการ
แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่
การเกษตร ร้อย
ละ 60 

เกษตรกรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ก่อสร้าง
ถนนดิน
ลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อให้ถนนใช้
การปกติ 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1.เส้นสายหนองโอ บ้านหนองสูง หมู่ 8  กว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร 
2.เส้นนาโคก บ้านดงมะแหน่ง หมู ่3 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 

 
 

400,000 

480,000    ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 

เกษตรกรผู้ใช้
ถนนมีความ
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

5 ปรับปรุง
ถนนดินสู่
พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อให้ถนนดิน
สามารถใช้การ
ปกติ สะดวก
และปลอดภัย 

1.บ้านหนองแต ้หมู่ 1 
   -เส้นนานายคูณสขุ อาจวิชยั ระยะ ยาว 700 เมตร 
  -เส้นนาหนองแต้ ระยะทาง ยาว 500 เมตร 
 -เส้นนาว้า(นาพ่อเติ้ล-เชิดพงษ์) ระยะทาง ยาว 
1,000 เมตร 
2.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 
  -เส้นวัดภถู้ําช้าง-นากกเผิ้ง  ระยะทาง ยาว 600 
เมตร 
   -เส้นนาดง ระยะทาง ยาว 800 เมตร 
-เส้นนาหนองจาน-นาหนองขอนแก่น ระยะทาง ยาว 
800 เมตร 
   -เส้นนาห้วยดาน ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร 
   -เส้นนากกเผิ้ง(ซอยตาเกาะ-ตาแกะ) ระยะทางยาว 
360 เมตร 
3.บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3 
   -เส้นนาโคก ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร 
-เส้นโรงข้าวปุ้น ระยะทางยาว 1,500 เมตร 
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200,000 

ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 
 

 

 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5(ต่อ) ปรับปรุง
ถนนดินสู่
พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อให้ถนนดิน
สามารถใช้การ
ปกติ สะดวก
และปลอดภัย 

4.บ้านคนัแท หมู่ 4 
   -เส้นนาบ้านฮ้าง ระยะทางยาว 600 เมตร 
   -เส้นตีนภูผากูด ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
 
5.บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 
   -เส้นนาหนองซก ระยะทางยาว 600 เมตร 
   -เส้นนานายบุญได ้ระยะทางยาว 700 เมตร 
   -เส้นนากํานันธงชัย ระยะทาง ยาว 500 เมตร 
   -เส้นนาตอบแป้น ระยะทางยาว 600 เมตร 
 
6.บ้านหนองสูง หมู่ 1 
  -เส้นทางไปป่าชา้เก่าบ้านหนองแต้ ระยะทางยาว 
400 เมตร 
 

7.บ้านหนองสูง หมู่ 2 
- เส้นถนนบ้านฤาษี ระยะทาง ยาว 500 เมตร 
 
8.บ้านหนองสูง หมู่ 4 
  - เส้นบ้าน ผอ.พูลสวัสดิ์-บ้านนายสุดธนู ระยะทาง 
ยาว 260 เมตร 
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แบบ ผ.02 
 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5(ต่อ) ปรับปรุง
ถนนดินสู่
พื้นที่
การเกษตร 

เพื่อให้ถนนดิน
สามารถใช้การ
ปกติ สะดวก
และปลอดภัย 

      

9.บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 
  -เส้นนาพ่ออุ่น ระยะทางยาว 800 เมตร 
   -เส้นนาพ่อคําจ้อย ระยะทาง ยาว 900 เมตร 
 
10.บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6  
    -เส้นคุ้มประสานมิตร+หลังบ้าน ผอ.ปรีชา หลังบ้านลุง
เทพ ระยะทาง ยาว 600 เมตร 

 
11.บ้านหนองสูง หมู่ 7 
    -เส้นนาหนองผอื ระยะทาง ยาว 800 เมตร 
-เส้นฝายน้ําล้นห้วยคันแท ตอน 2 ระยะ 450 เมตร 
-เส้นนานายสง่า จันทชาติ  ระยะ 300 เมตร 
 
12.บ้านหนองสูง หมู่ 8 
    -เส้นสายหนองโอ-ฝายน้าํล้นห้วยบังอี ่ระยะทาง ยาว 
500 เมตร 
    -เส้นหลังวัดกลางสนาม ระยะทางยาว 500 เมตร 
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ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
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ในชีวิตและ
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6 ติดตั้งระบบ
สูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่อ
อุปโภค-
บริโภค 

1.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2  
   (1)จุด นาหนองจาน 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 500 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
 

  (2)จุด ห้วยแลนหลวง 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
 

  (3)จุด นาหนองคันเท้า 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 500 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
 

  (4) จุด ห้วยม่วงตอนบน 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6(ต่อ) ติดตั้งระบบ
สูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่อ
อุปโภค-
บริโภค 

1.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 (ต่อ) 
  (5) จุด ห้วยม่วงตอนกลาง (นาจา่เด่น) 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 200 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
 
  (5) จุด ห้วยม่วงตอนล่าง นานายประสิทธิ กลาง
ประพันธ์) 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
 
  (6) จุด ห้วยซัน นานายกุมพามิตร แสนสุข 
      -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล)ขนาด 12 แรงม้า 1 เครื่อง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 หลัง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6(ต่อ) ติดตั้งระบบ
สูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่อ
อุปโภค-
บริโภค 

2.บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3 
  (1)จุด นานางนิภาวรรณ น้อยทรง 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 200 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
 (2)จุด นานายประณีพร กลางประพันธ์ 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 200 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
 (3)จุด นานายชูศักดิ์ กุลวงค์ 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 400 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
(4)จุด นานายวัฒนา  วิเศษศรี 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6(ต่อ) ติดตั้งระบบ
สูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่อ
อุปโภค-
บริโภค 

3.บ้านคนัแท หมู่ 4  
  (1)จุด ห้วยคันแท 
     -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
4.บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 
  (1)จุด ห้วยตอกแป้น 
     -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
5.บ้านหนองสูง หมู่ 2 
  (1)จุด นาหว้า 
     -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 

  
 
 
 
 
 
 

230,000 

 
 

 
230,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

230,000 

เกษตรกร
หรือผู้ใช้น้ํา 
มีความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 

เกษตรกรมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี ไม่เกิด
ปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

6(ต่อ) ติดตั้งระบบ
สูบน้ําเพื่อ
การเกษตร 

บริหารจัดการ
น้ําเพื่อ
การเกษตร 
และเพื่อ
อุปโภค-
บริโภค 

6.บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6 
  (1)จุด ห้วยคําเฮี้ย 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 300 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
7.บ้านหนองสูง หมู่ 7 
  (1) จุด ฝายน้ําล้นห้วยบังอี่ตอนล่าง 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 100 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
 
8.บ้านหนองสูง หมู่ 8 
  (1)จุด หนองน้ําสายหนองโอ 
   -ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา(ดีเซล) ขนาด 12 แรงม้า 1 แห่ง 
  -วางท่อส่งน้ํา PVC  ขนาด Ø 4 นิ้ว ระยะยาว 100 ม. 
 -โรงเรือนเครื่องสูบน้ํา 1 แห่ง 
-ติดตั้งปั้มน้ําพลังงานไฟฟ้า ขนาด 7 แรงม้า จํานวน 1 ตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
230,000 

 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 
 

200,000 
 
 
 
 

50,000 
 

 

เกษตรกร
หรือผู้ใช้น้ํา 
มีความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 

เกษตรกรมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี ไม่เกิด
ปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างลาน คสล. 
บริเวณเมรุบ้านป่าเม็ก 

ให้มีพื้นที่จัด
กิจกรรมอวมงคล 

กว้าง 15 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือขนาดพื้นที่ 300 ตารางเมตร  

   150,000  ประชาชนบ้านป่า
เม็กมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 90 

ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างศาลาพักญาต ิ
เมรุบ้านป่าเม็ก 

ให้มีอาคารสถานที่
จัดกิจกรรมอวมงคล 

ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร     200,000 ประชาชนบ้านป่า
เม็กมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 90 

ประชาชนใน
พื้นที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างอาคาร(โดม)
อเนกประสงค์ 

ให้มีอาคารสถานที่จัด
กิจกรรมในหมู่บ้าน 

1.บ้านป่าเม็ก จํานวน 1 แห่ง 
2.บ้านหนองสูง หมู่ 4 (ตลาดสด) 1 แห่ง 

   500,000 500,000 ความพึงพอใจ ร้อย
ละ 90 

ประชาชนในพื้นที่
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กองช่าง 

10 ปรับปรุงอาคารชมรม
ผู้สูงอายุตําบลหนองสูง
เหนือ(อาคารสภาตําบล
หลังเก่า) 

ให้มีอาคารสถานที่
จัดกิจกรรมประจํา
หมู่บ้าน 

-งานเปลี่ยนหน้าต่าง/ประตู/ผนัง-งานทาสี 
-งานระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล/ห้องน้ํา 
-งานเทพื้น-งานหลังคา 

  300,000   สมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 90 

ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

กองช่าง 

11 ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์เทศบาล
ตําบลหนองสูงเหนือ 

ให้มีสถานที่จัดตั้ง
ศูนย์การแพทย์
ฉุกเฉิน 

-ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือ,ห้องปฏิบัติการ
สื่อสาร จุดรวมพล 
-ห้องนอน,ห้องน้ํา,โรงอาหาร เป็นต้น 

300,000     ความพึงพอใจของ
ผู้ได้รับการแพทย์
ฉุกเฉิน ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล. สู่
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ 

เพื่อให้การสัญจรสู่
พื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 
สะดวกและ
ปลอดภัย 

1.แหล่งท่องเที่ยว แก้งตาคําพุดห้วยคันแท 
บ้านดงมะแหน่ง หมู่ 3  ผิวจราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
2.แหล่งท่องเที่ยว แก้งหลวงห้วยบังอี่ บ้าน
ดงมะแหน่ง หมู่ 3 ถนนเส้นนาโคก ผิวจราจร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

   250,000  
 
 
500,000 

นักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจ
ต่อการสญัจร 
ร้อยละ 80 

ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
จากการ
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

13 วางท่อระบายน้ํา เพิ่มเส้นทางการ
ระบายน้ํา 

1.บ้านหนองสูง หมู่ 7 เส้นนาผอื-ฝายน้ําล้นห้วย
คันแทตอนล่าง(นาครูสฤษดิ์)  ขนาด Ø 1.00 
เมตร ระยะ 450 เมตร 
2.บ้านหนองสูงหมู่ 4  ระยะ 100 เมตร 
3.บ้านหนองสูงใหม ่ระยะ 100 เมตร 

 400,000   
 
 
 

100,000 

 
 
 
100,000 

ครัวเรือนที่
ประสบปัญหา
น้ําท่วมขังได้รับ
การแก้ไขร้อยละ 
80 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้เกิด
ความสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

1.ถนน คสล.ภายในบ้านหนองสูง หมู่1,๒,4,7,8 
2.ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านหนองสูงใหม่ 
3.ถนน คสล.ภายในบ้านหนองแต้  
4.ถนน คสล.ภายในบ้านดงมะแหน่ง 
5.ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคันแท 

   500,000 500,000 ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

15 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายใน
หมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน(ที่มีสาย
พาดดับแล้ว) 

เพิ่มแสงสว่างภายใน
หมู่บ้านให้ทั่วถึง 
และคลอบคลุมทุก
พื้นที่ 

1.บ้านหนองสูง หมู่1,2,3,4,7,8 จํานวน60 จุด 
2.บ้านโนนน้ําคํา จํานวน 10 จุด 
3.บ้านหนองสูงใหม ่จํานวน 20 จุด 
4.บ้านป่าเม็ก จํานวน 10 จุด 
5.ทุกหมู่บ้าน จํานวน 30 จดุ 

  300,000   ผู้ใชถ้นนมีความ
พึงพอใจในแสง
ส่องสว่างริม
ถนน ร้อยละ 
90 

ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงระบบ
ประปาของ
เทศบาลฯ 

ให้บริการน้ําประปา
ที่ได้มาตรฐาน 

1.งานทําความสะอาดอาคารผลิตน้ํา 
2.งานเปลี่ยนถ่ายวัสดุกรอง/ท่อไส้ไก่ 
3.งานขยายท่อเมน/เปลี่ยนท่อ ขอ้ตอ่ 
4.งานอื่นที่เกี่ยวกับประปา  

50,000  50,000  50,000 ครัวเรือนผู้ใช้น้ํา
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดี 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

17 ปรับปรุงอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
สูง 

ให้เด็กวัยก่อนเรียนมี
พัฒนาการที่ดี 

-งานหลังคา/งานกันสาดงานรางน้ําฝน 
-งานประตูหน้าต่าง 
-งานห้องน้ํา/ระบบบําบัดสิ่งปฏิกูล 
-งานโรงอาหาร 

 200,000  200,000  ผู้ปกครอง
พึงพอใจร้อย
ละ 80 

เด็กวัยก่อน
เรียนมี
พัฒนาการที่ด ี

กองช่าง 

18 ปรับปรุงอาคารตลาดสด
หนองสูง 

เพื่อจัดบริการ
สาธารณะ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

-ระบบท่อส่งน้ําประปา 
-รางระบายน้ํา,ทางระบายน้ํา,ท่อน้ําทิ้ง 
-ระบบบําบัดน้ําเสีย บ่อดักไขมัน 
-ระบบไฟฟ้า มิเตอร์,ปลักไฟฟ้า 
-ห้องน้ํา  

200,000    200,000 ผู้ใช้บริการ/
พ่อค้าแม่ค้า 
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
70 

ตาลาดสดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

19 ต่อเติมวางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรโครงการระบบ
สูบน้ําพลังงานไฟฟ้าฝาย
น้ําล้นห้วยบังอี ่

เพื่อขยายพื้นที่ส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร ให้
คลอบคลมุทุกพื้นที่ 

1.เส้นนาหนองคันเท้า 
2.เส้นนาหนองขี้เหล็ก 
3.เส้นนากกผึ้ง 
4.เส้นนาห้วยดาน 

    500,000 พื้นที่ได้รับ
น้ําเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

เกษตรกรได้ผล
ผลิตเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงฝายกักเก็บน้ํา 
คสล.,คันดินถม,ฝายหิน
ผสมผสาน,ฝายน้ําล้นคสล. 

บริหารจัดการน้ํา
เพื่อการเกษตร  

-ฝายน้ําล้นบ้านดงมะแหน่ง(ห้วยบังอี่) 
-ฝายน้ําล้นบ้านป่าเม็ก(ห้วยบังอี่) 
-ฝายกักเก็บน้ําบ้านาหนองแคน (ห้วยม่วง
ตอนกลาง,ตอนล่าง,ตอนบน) 
-ฝายน้ําล้นบ้านหนองสูง หมู่ 7(ห้วยคันแท) 
-ฝายกักเก็บน้ําบ้านคันแท(ห้วยงอน,ห้วย
หน่องแหน่ง,ฝายเปรม) 

  500,000  500,000 เกษตรกร
หรือผู้ใช้น้ํา 
มีความพึง
พอใจ ร้อย
ละ 60 

เกษตรกรมีน้ํา
ใช้เพื่อ
การเกษตร
ตลอดปี ไม่เกิด
ปัญหาขาด
แคลนน้ํา 

กองช่าง 

รวม 20 โครงการ - - 3,815,800 3,102,500 4,507,000 4,075,000 7,586,250 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ให้การระบายน้ําที่
ไม่พึงประสงค์ออก
จากพื้นที่อยูอ่าศัย
ได้อย่างรวดเร็ว 

1.บ้านหนองสูง หมู่ 4  
   -เส้น หน้าบ้านสุดธนู-นาริมหนองสูง 
   กว้าง 0.40 เมตร  ยาว  130 เมตร 

2.บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 
   กว้าง 0.40 เมตร ยาว 100 เมตร 
 

3.บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ 6   
-บ้านนายผาสุก-นายวิม บุรัตน์  กว้าง 0.30 
เมตร ยาว 500 เมตร 
 

4.บ้านหนองสูง หมู่ 8 
-หน้าบ้านนายคําเลียง กลางประพันธ์ กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 80 เมตร 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300,000 

 500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ประชาชนใน
พื้นที่อยูอ่าศัยมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60  

ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

2 ปรับปรุงราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ให้การระบายน้ําที่
ไม่พึงประสงค์ออก
จากพื้นที่อยูอ่าศัย
ได้อย่างรวดเร็ว 

โดยการขดุลอกและซ่อมแซมฝาปิดราง 
1.บ้านหนองแต้ หมู่ 1 
    -เส้นบ้านนายเคน-นายบันเทิง-ชินวร 
ระยะทางยาว 200 เมตร 
 

2.บ้านหนองสูง หมู่ 1,2,3,4,7 และ 8 
ระยะทางยาว รวม 1,000 เมตร 
 

3.บ้านคันแท หมู ่4 ระยะความยาว 200 
เมตร 
 
4.บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ระยะความยาว 200 
เมตร 
5.บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ระยะความยาว 
700 เมตร  
 
5.บ้านโนนน้ําคํา ระยะความยาง 100 เมตร 
 
6.บ้านหนองสูงใหม่ ระยะความยาว  200 
เมตร 

 
 
 
 
 

150,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 
 
 
 
 

 
70,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

40,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70,000 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50,000 
 
 
80,000 
 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานเคหะชมุชน 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

3 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา พร้อมสายพาด
ดับและติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง (อุดหนุน
งบประมาณ) 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1.บ้านหนองสูง หมู่ 8 
  (1)เส้นท้ายหมู่บ้าน 
2.บ้านหนองสูง หมู่ 2 
  (1) เส้นนาหว้า 
3.บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 
  (1) เส้นหนองเขียด-วัดโพธิ์ธรรมวราราม 
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คําชะอี 

  500,000  
 

500,000 

 
 
 
 

500,000 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อย
ละ ๑๐๐ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา
เพื่อการเกษตร(พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง)
(อุดหนุนงบประมาณ) 

ส่งเสริมการเกษตรโดย
ใช้พลังงานไฟฟ้า 

1.บ้านนาหนองแคน 
  (1) เส้นนาดง ระยะ 1,000 เมตร 
  (2) เส้นนากกผึ้ง ระยะ 600 เมตร 
2.บ้านดงมะแหน่ง 
  (1)เส้นนาโคก ระยะ 700 เมตร 
3.บ้านหนองสูง หมู่ 7 
  (1) เส้นนาผอื-ฝายน้ําล้นห้วยคันแท
ตอนบน ระยะ 800 เมตร 
  (2)เส้นนาผือ-ฝายน้ําล้นห้วยคันแท
ตอนล่าง ระยะ 400 เมตร 
4.บ้านหนองสูง หมู่ 8  
 (1)เส้นสายหนองโอ ระยะ 600 เมตร 
 (2)เส้นหลังวัดกลางสนาม ระยะ 100 เมตร 
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคําชะอี 

  500,000  
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 

500,000 
 
 
 
 

500,000 

ครัวเรือน
เกษตรกรมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
70 

ครัวเรือน
เกษตรกรมี
ความเป้นอยู่ที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      ���� แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมสายพาดดับภาย
หมู่บ้าน(อดุหนุน
งบประมาณ) 

เพื่อให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
สร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

1.บ้านหนองสูง หมู่ 4 
 (1)เส้นหลังสถานีตํารวจภูธรหนองสูง 
ระยะ 200 เมตร 
 (2)เส้นถนนข้าง สนง.ป่าไม้ ระยะ 
200 เมตร 
2.บ้านโนนน้ําคํา 
  (1)เส้นประปา-บ้านนางละเอียด สี
แดง ระยะ 100 เมตร 
3.บ้านหนองสูง หมู่ 8 
  (1) ซอยบ้านดอน ระยะ160 เมตร 
รายละเอียดตามประมาณการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คําชะอี 

  
 
 
 
 
 
 

 
500,000 

500,000  
 
 
 
 

500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช ้

กองช่าง 

6 ปรับปรุงซ่อมแซมสนาม
กีฬากลาง อําเภอหนองสูง 
บ้านหนองสูง หมู่ 4 

เพื่อจัดบริการ
สาธารณะ มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

-งานรางระบายน้ํา 
-งานลู่ลาน วิ่ง รอบสนามฟุตบอล 
-ปรับปรุงห้องน้ําภายในอฒัจันทร์ 
-งานเท คสล. ด้านข้างอฒัจันทร์ 
 

0 0 500,000 0 500,000 ผู้ใชส้นามกีฬา/
นักกีฬา เกิด
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง
สูง 

ส่งเสริมการ
พัฒนาการเด็ก
วันก่อนเรียน 

-งานสนาม 
-งานเครื่องเล่น 
-งานสร้างฐานต่างๆ 
 

0 170,000 0 0 0 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสนามเด็ก
เล่นที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กวัยก่อน
เรียนมี
พัฒนาการทาง
ร่างกายที่ดี 

สํานักปลดั/
กองช่าง 

รวม 7  โครงการ - - 150,000 710,000 2,410,000 1,570,000 5,200,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานการศกึษา 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

เด็ก,เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 300 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

เด็กมีพัฒนาการ
ทางร่างกาย 
อารมณ์
สติปัญญา 

สํานักปลัด 

2 เปิดโลกการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานและขีด
ความสามารถในการจัด
การศึกษา 

จัดนิทัศการผล
การดําเนินงาน
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 1 
ครั้ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมงาน
รับทราบผลงาน
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น 

ผู้ร่วมงานมี
ความเข้าใจและ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
การจัด
การศึกษา
ท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

3 ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา ประจําศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองสูง 

ส่งเสริมการพัฒนาการ
เด็กวันก่อนเรียน 

-งานสนาม 
-งานเครื่องเล่น 
-งานสร้างฐาน
ต่างๆ 
 

0 170,000 0 0 0 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสนามเด็ก
เล่นที่ได้
มาตรฐาน 

เด็กวัยก่อนเรียน
มีพัฒนาการทาง
ร่างกายที่ดี 

สํานัก
ปลัด/กอง
ช่าง 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานการศกึษา 

หมายเหต ุไม่ไดน้ํา จํานวนงบประมาณ ของโครงการที่ 4,5  มารวม เหตผุล เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยระบวุตัถปุระสงค ์
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลหนองสูงเหนือ 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย สมอง
สติปัญญาของเด็ก
วัยก่อนเรียน 

-อาหารกลางวัน
สําหรับเด็กวัยก่อน
เรียน 
-ค่าจัดการเรียน
การสอน(รายหัว) 
ของเด็กสังกัดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสูง 

528,000 528,000 618,000 618,000 618,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ได้รับ
อาหารกลางวัน  
และได้รับการ
พัฒนาตามวัย 

เด็กวัยก่อนเรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

สํานักปลัด 

5 โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนชั้นอนุบาลถึง
ประถมศึกษา ป.1-ป.6 ของ
โรงเรียนสังกัด สพป.ในเขต
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
(อุดหนุนงบประมาณ) 

เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทาง
ร่างกาย สมอง
สติปัญญาของเด็ก
นักเรียน 

อาหารกลางวัน
สําหรับเด็ก
นักเรียน จํานวน 
270 คน/20
บาท/200วัน 
จํานวนโรงเรียน 3 
แห่ง 

1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,080,000 เด็กนักเรียนร้อย
ละ ๑๐๐ได้รับ
อาหารกลางวัน  

เด็กนักเรียน
ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
อย่างทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 

สํานักปลัด 

 รวม 5 โครงการ - - 55,000 225,000 55,000 55,000 55,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ผู้สูงวัยหัวใจ
แข็งแรง 

เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกาย
และจิตใจ อารมณ์ สังคม
และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  

ผู้สูงอาย ุ50 คน/
กิจกรรม 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80/กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
สุขภาพตัวเอง และ
สามารถช่วยเหลอื
ตัวเองได้เบื้องต้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 ร้านอาหารสะอาด 
รสชาติอร่อย 

1. เพื่อตรวจสอบสุขาภิบาล
อาหารตามเกณฑ์มาตรฐาน
ให้กับร้านอาหารและแผง
ลอยจําหน่ายอาหาร 
2. เพื่อเสริมความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักใน
บทบาทของผู้จําหน่าย
อาหาร/ผู้ประกอบการ
จําหน่ายอาหาร 

ร้านอาหารแผงลอย
ในเขตเทศบาลมี
มาตรฐานด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 
จํานวน 40 ร้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้านอาหาร/แผงลอยรับ
การตรวจสอบสุขาภิบาล
อาหาร ร้อยละ ๘๐  

ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร/แผงลอยมี
ความรู้ในเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
ร้านอาหาร/แผงลอย
ได้รับการตรวจสอบ
สุขาภิบาลอาหาร 

กอง
สาธารณสุข 

3 ตลาดสะอาด
อาหารปลอดภัย 

1. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหารและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
2. ออกตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารในตลาด  

ร้านค้า 50 ร้าน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร
และความปลอดภัยของ
อาหาร ร้อยละ ๘๐  
2. ร้านอาหารตรวจสาร
ปนเปื้อน ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมีความรู้ใน
เรื่องการสุขาภิบาล
อาหารและความ
ปลอดภัยของอาหาร 
ร้านค้าได้รับการตรวจ
สารปนเปื้อน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ตลาดสดสะอาด 
สุขาสาธารณะได้
มาตรฐาน 

1. เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ใน
การรักษาความสะอาดตลาดและ
สุขาในพื้นที่เทศบาล 
2. เพื่อจัดกิจกรรมรักษาความ
สะอาดตลาดและสุขาในพื้นที่
เทศบาล 

ตลาดสด ๑ แห่ง 
ห้องน้ําสาธารณะ ๓ 
แห่ง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ตลาดสด ห้องน้ํา    
สาธารณะได้รับการ
ทําความสะอาด ๑ 
ครั้ง/เดือน 
2. ตรวจความพร้อม
อุปกณ์ ๑ ครั้ง/เดือน 

1. มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. ตลาดสด ห้องน้ํา    
สาธารณะได้รับการทําความ
สะอาดเป็นประจําทุกเดือน 
3. อุปกรณ์พร้อมใช้งาน 

กอง
สาธารณสุข 

5 ป้องกันและ
ควบคุมโรคเอดส์ 

1. เพื่ออบรมให้ความรู้และหรือ 
จัดกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมให้
ครอบครัวในเขตเทศบาลมีส่วน
ร่วมในการป้องกันโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

ประชาชนรู้จักภัย
ของโรคเอดส์และ
วิธีการป้องกันโรค
เอดส ์จํานวน 100 
คน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนเข้าอบรม
ร้อยละ ๘๐  
 

1. มีป้ายประชาสัมพันธ์ 
2. เดินรณรงค์ในวันสําคัญ 
3. ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
โรคเอดส์และวิธีการป้องกันโรค
เอดส์ 

กอง
สาธารณสุข 

6 สร้างเสริม
สุขภาพ
ประชาชน  

1. เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย
ในชมุชน 
2. เพื่อจัดประกวดการออกกําลัง
กาย และส่งเสริมให้มีบุคคล
ต้นแบบในชุมชน 

ประชาชนสุขภาพ
แข็งแรงด้วยการ
ออกกําลังกาย 
จํานวน หมู่บ้านละ 
30 - 50 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีการออก
กําลังกาย ร้อยละ 
๘๐ 
 

1. ประชาชนทุกหมู่บ้านมี
กิจกรรมการออกกําลังกาย  
2. เกิดบุคคลต้นแบบในชุมชนใน
การออกกําลังกาย 
 

กอง
สาธารณสุข 

7 การบริหารจัด
การแพทย์
ฉุกเฉิน 

บริหารจัดการงานแพทย์ฉุกเฉิน
ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

-จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ 
-ค่าตอบแทนแก่
พนักงาน,
บุคคลภายนอก,
อาสาสมัครกู้ชีพ เป็นต้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจของผู้
ที่ได้รับการบริการ 
ร้อยละ 60 

ประชาชนผู้ประสบอุบัติเหตุ/
ป่วยฉุกเฉิน ได้รับการช่วยเหลอื 
รักษาการแพทย์ฉุกเฉิน ลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน 

กอง
สาธารณสุข 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 เมนูชูสขุภาพ 1. เพื่อส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษในหมู่บ้านและจัดการ
ประกวดสุดยอดเมนูอาหารชู
สุขภาพ  
2. เพื่อจัดกิจกรรมแข่งขันกินผัก 

ประชาชนปลูกผัก
ปลอดสารพิษกินเอง 
จํานวน ๒0 
ครัวเรือน/หมู่บ้าน 

0 30,000 0 30,000 0 ประชาชนปลูกผักปลอด
สารพิษกินเอง ร้อยละ ๖๐ 

1. มีการปลูกผักปลอด
สารพิษทุกหมู่บ้าน 
2. จัดประกวดสุดยอด
เมนูอาหารชสูุขภาพ 
3. จัดแข่งขันกินผัก 

กอง
สาธารณสขุ 

9 ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดเทศบาล
ตําบลหนองสูง
เหนือ 

1. เพื่อให้ความรู้ แก่ประชาชน
และ นักเรียน  
2. เพื่อตรวจสารเสพติดในเด็ก
วัยรุ่นและวัยทํางาน 
 

ประชาชน 1,000 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จากการตรวจสารเสพติด
ในเด็กวัยรุ่นและวัยทํางาน
ไม่พบ ร้อยละ ๙๕ 

1. ประชาชนและ
นักเรียนมีความรู้ในเรื่อง
โทษและอันตรายของยา
เสพติด 
2. เด็กวัยรุ่นและวัย
ทํางานได้รับการตรวจหา
สารเสพติด 

กอง
สาธารณสขุ 

10 ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลอืดออก 

1. เพื่อให้ความรู้แก่ อสม. แกนนํา 
2. เพื่อดําเนินการพ่นหมอกควัน
ร่วมกับโรงพยาบาลหนองสูงและ
รพ.สต.บ้านหนองแต้  

อสม. แกนนํา 
จํานวน 100 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1. อสม. แกนนําเขา้อบรม
ร้อยละ ๘๐ 
 
 

1. อสม. แกนนํามีความรู้
ในเรื่องการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
2. ร่วมดําเนินการ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก
พร้อมเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลหนองสูง
และรพสต.หนองแต้ 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 รณรงค์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สุนัข
และแมว 

1. เพื่อให้ความรู้แก่   อสม. แกน
นํา อาสาปศุสตัว์  
2. เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว 

ประชาชน แกนนํา 
อสม. 100 คน 
สุนัขและแมว 
จํานวน 800 ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 1. ประชาชน แกนนํา 
อสม อาสาปศุสัตว์เขา้
อบรม ร้อยละ 80 
2. สุนัขและแมวได้รับ
การฉีดวัคซีนร้อยละ 80 

1. ประชาชน แกนนํา อสม 
อาสาปศุสตัว์มีความรู้ในเรื่อง
การควบคุมป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
2. สุนัขและแมวได้รับการฉีด
วัคซีน 

กอง
สาธารณสุข 

12 ส่งเสริมการ
จัดการขยะใน
ชุมชนและ
โรงเรียน 

1. เพื่อให้ความรู้และเรื่องการคัด
แยกขยะ จัดกิจกรรมการคัดแยก
ขยะ  
2. เพื่อสนับสนุนธนาคารขยะใน
ชุมชน 

จํานวน1000 
ครัวเรือน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ครัวเรือนมีการคัดแยก
ขยะก่อนไปกําจัด ร้อย
ละ 80 

1. ประชาชน นักเรียน มีการ
คัดแยกขยะก่อนไปกําจัด 
2. มีกิจกรรมการคัดแยกขยะ
อย่างต่อเนื่อง 

กอง
สาธารณสุข 

13 ตลาด 3RS เพื่อรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ
ภายในตลาด พร้อมทั้งตั้งถังคัด
แยกขยะภายในตลาด 

ตลาดสด ๑ แห่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีถังขยะคัดแยกขยะใน
ตลาดสด ร้อยละ 100 

มีการคัดแยกขยะภายใน
ตลาดสด 

กอง
สาธารณสขุ 

14 ส่งเสริมการ
จัดการน้ําเสียใน
ชุมชน 

1. ส่งเสริมความรู้แก่ประชาชน
เรื่องการบําบัดน้ําเสียในชุมชน 
 

ประชาชน 100 คน 
ตลาดสด ๑ แห่ง 
 

0 10,000 0 10,000 0 ประชาชนเข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ ๘๐ 
 

1. มีการจัดกิจกรรมขดุลอก
รางระบายน้ําในตลาด 
2. สามารถใช้ก้อนจลุินทรีย์
เพื่อบําบัดน้ําเสียในชุมชน 

กอง
สาธารณสขุ 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๒ ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 โรงเรียนผู้สูงอาย ุ ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอาย ุทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 

ผู้สูงอาย ุ300 คน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
ดี ร้อยละ 90 

ผู้สูงอายุมีคณุภาพชีวิตที่ดี สํานักปลดั 

16 ให้ความช่วยเหลอื
ประชาชนด้านการ
ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 

สงเคราะห์ผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

-เวชภัณฑ ์
-เครื่องใช้จําเป็นใน
การป้องกันตัวจากโรค
ระบาด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลอืมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

17 มาตรการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อเชือ้ไวรัส
โคโรน่า COVID 19 

เผยแพร่วิธีการป้องกัน
โรคติดตอ่ไวรัสโคโรน่า 
COVID 19 

ประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 13 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละผู้ติดเชือ้ใน
พื้นที่เป็น 0 

โรคระบาดไวรัสโคโรน่า 
COVID 19 ไม่แพร่ระบาท 

กอง
สาธารณสขุ 

18 อุดหนุนงบประมาณ 
สําหรับการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้าน
สาธารณสุข ของประชาชนใน
พื้นที่ 

จํานวน 13 หมู่บ้าน 
เสนอโครงการอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ ภายใน
วงเงินหมู่บ้านละ 
20,000 บาท 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 ผู้ร่วมโครงการ
(กลุ่มเป้าหมาย)ตาม
โครงการ ได้รับการ
บริการด้าน
สาธารณสุข ร้อยละ 
70 

คุณภาพชีวิตด้าน
สาธารณสุขของประชนดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

รวม  18 โครงการ - - 515,000 555,000 515,000 555,000 515,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

สงเคราะห์
ผู้ประสบภัยต่างๆที่
เกิดขึ้น 

-เงินสงเคราะห์ 
-วัสดุสิ่งของเครื่องใช้
จําเป็นต่อการดํารงชีพ 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 ผู้ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือมีความ
พึงพอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ที่ได้รับความ
ช่วยเหลือมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม  1 โครงการ - - 39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อบรมให้ความรู้ผู้
พิการ/ทุพพลภาพและ
ผู้ดูแล ในการดูแลและ
การดํารงชีพ 

เพิ่มความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
รักษา สุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ 

ผู้พิการ/ทุพพลภาพ
และผู้ดูแล จํานวน 
30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของผู้
เข้าอบรม มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้พิการ/ทุพพล
ภาพ มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

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



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่2 ด้านการส่งเสริมคณุภาพชวีติ 
   ���� แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 เสริมสร้างสวัสดิการ
ทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ 

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ ที่
ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมาย 

ทุกคนที่ขึ้น
ทะเบียนถูต้องตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมาย 
 

1,922,400 1,922,400 1,922,400 1,922,400 1,922,400 ผู้พิการหรือทุพพล
ภาพ หรือผูดู้แล มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

ผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

2 สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้
ติดเชือ้เอดส์ 

สนับสนุนการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชือ้เอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนตาม
กฎหมาย 

ทุกคนที่ขึ้น
ทะเบียนถูต้องตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมาย 
 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ผู้ติดเชือ้เอดส ์มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 

ผู้ติดเชือ้เอดส ์
มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

3 สร้างหลักประกันด้าน
รายได้แก่ผูสู้งอาย ุ

ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
ที่ขึ้นทะเบียนตาม
กฎหมาย 

ทุกคนที่ขึ้น
ทะเบียนถูต้องตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมาย 
 

7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 7,100,000 ผู้สูงอายุ มีความ
พึงพอใจร้อยละ 
90 

ผู้สูงอายุ มี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม  3 โครงการ - - 9,040,400 9,040,400 9,040,400 9,040,400 9,040,400 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่     
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร ชมุชนและสังคม  
   ���� แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดงานวันเทศบาล เสริมสร้างความสมัคร
สมานสามัคคขีอง
เจ้าหน้าที่กับประชาชน 

ทําบุญตักบาตร 
จัดกิจกรรมทําความ
สะอาด ถนนสาธารณะ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 

เจ้าหน้าที่มีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

2 เทศบาลเคลื่อนที่พบ
ประชาชน 

เพื่อรวบรวมปัญหา
เร่งด่วน และแนวทาง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 300 คน 

0 0 20,000 0 0 ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจใน
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การตอบสนองแก้ไข
ปัญหา ได้ทันท่วงที 

สํานักปลัด 

3 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
อํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เรื่องอํานาจหน้าที่ของ 
อปท.แก่ประชาชน 
กับการมีส่วนร่วมฯ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 30 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้น 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถถ่ายทอด
ความรู้แก่บุคคลอื่นได้ 

สํานักปลัด 

4 ฝึกอบรมและสัมมนา 
บุคลกรเทศบาลและผู้นํา
หมู่บ้าน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของบุคลากร
หรือผู้นําหมู่บ้าน 

บุคลากรเทศบาล 50 
คน 
ผู้นําหมู่บ้าน 50 คน 

0 0 100,000 0 0 ร้อยละ 60 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้เพิ่มขึ้น 

การดําเนินงานใน
องค์กร มีศักยภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 

5 ปรับปรุงระบบข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ของเทศบาล 

พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น 

ขอ้มูลและจัดทําระบบ
แผนที่ภาษีและทะเบียน 

300,000 300,000 100,000 80,000 80,000 ประชาชนผู้เสีย
ภาษีมีความพึง
พอใจ ร้อยละ 70 

ความสามารถของการ
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 

กองคลัง/
กองช่าง 

6 อบรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลกรเทศบาล 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทรุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

พนักงานเทศบาลและ
คณะผู้บริหาร 26 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลประเมิน ita ของ
หน่วยงาน ได้ไม่น้อย
กว่า 70 คะแนน 

ไม่เกิดการทุจริตใน
หน่วยงาน  

สํานักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่     
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร ชมุชนและสังคม  
   ���� แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 อบรมให้ความรู้แก่
ผู้ขายสินค้าเรื่อง
ขอ้บังคับและ
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

ให้ผูค้้าขายสินค้าจัดเก็บ
สินค้าให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยไม่กดีขวางทาง
เดินทางเท้า 

ผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 50 
คน 
-เป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง 
-ค่าป้ายโครงการ 
-ค่าวัสดุเครื่องเขียน  
-อื่นๆที่จําเป็น 

20,000 0 20,000 0 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรมร้อย
ละ 90 

พื้นที่สาธารณะมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
ไม่เกิดขอ้พิพาท 

สํานักปลัด 

8 สร้างกระบอกเสียง
พัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

-จัดอบรมให้ความรู้ผู้นํา
หมู่บ้านเป็นกระกอบเสียงใน
การจัดระเบียบชุมชน จํานวน 
50 คน 
เป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง  เป็น
ต้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้ารับการอบรม
ผ่านการอบรมร้อย
ละ 90 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการจัด
ระเบียบชุมชนเพื่อ
สาธารณะร่วมกัน 

สํานักปลัด 

9 หนองสูงบ้านสวย
เมืองสะอาด 

ส่งเสริมประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนดูแล
บ้านเรือนของตนเองให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
สวยงามร่มรื่น น่ามอง 

-จัดกิจกรรมประกวดหน้าบ้าน
(ทางเดิน) 
-พิธีมอบรางวัล โล่ประกาศ
เกียรติคุณ 
เป็นค่าอาหารว่าง,เงินรางวัล
,โล่,ป้ายโครงการ อื่นๆที่จําเป็น 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ประชาชนผู้ใช้ทาง
เดินทางเท้ามี
ความพึงพอใจใน
ความเป็นระเบียบ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ีในการ
จัดบริการสาธารณะ
ด้านทางเดินทางเท้า 

สํานักปลัด 

รวม 9 โครงการ - - 445,000 425,000 365,000 205,000 225,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร และชุมชน สังคม 
   ���� แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุทางถนน 

เพิ่มความรู้ความพร้อมผู้เข้า
โครงการในการอํานวย
ความสะดวก และการจัด
ระเบียบสัญจรของผูใ้ช้รถใช้
ถนน 

-อปพร. จํานวน 30 คน 
-ประชาชนทั่วไป จาํนวน 
30 คน 

0 0 0 30,000 30,000 ปี 2563 -65
ผู้เสียชีวติจาก
อุบัติเหตุทางถนน 
เป็น 0 

การเกิดอุบีติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่
ลดลง 

สํานักปลัด 

2 เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

ประชาสัมพันธ์ความรู้ใน
การป้องกันและระงับ
บรรเทาภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 

อปพร. จํานวน 30 คน 
-ประชาชนทั่วไป จาํนวน 
30 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ประสบภัยต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ประชาชนทั่วไป
สามารถป้องกัน
และระงับภัยที่
เกิดขึ้นได้ 

สํานักปลัด 

3 ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาอัคคีภัยใน ศพด.
บ้านหนองสูง และใน
หมู่บ้าน 

ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ประเภทอัคคีภัย 

ครูและเด็กก่อนวัยเรียนใน 
ศพด. และประชาชน
ทั่วไป จํานวน 50 คน 

15,000 0 15,000 0 15,000 ประชาชน
ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย ร้อยละ 
100 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การ
เอาตัวรอดจากการจมน้ํา
และการช่วยเหลือผู้
ประสบเหตุจมน้ํา 

ป้องกันและระงับการเกิด
อุบัติเหตุในแหล่งน้ํา 

จํานวน ผู้เข้าอบรม 
100 คน 

50,000 0 50,000 0 80,000 ปี 2563-2565 
ร้อยละผู้ประสบ
เหตุจมน้ําเสียชีวติ 
เป็น 0 

ประชาชนมี
ความรู้สามารถ
ช่วยตนเองได้
เมื่อประสบเหตุ
จมน้ํา 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที ่1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร และชุมชน สังคม 
   ���� แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
รับผดิชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

ป้องกันและระงับการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลสําคัญและวันหยุด
ยาว 

-จัดตั้งจุดบริการ
ประชาชน จํานวน 2 
ครั้ง/ปี 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ปี 2563 -65
ผู้เสียชีวติจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สําคัญ เป็น 0 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่
ในช่วงเทศกาล
สําคัญลดลง 

สํานักปลัด 

6 สร้างจิตสํานึกในการขับ
ขี่แก่ประชาชนและเด็ก
นักเรียน 

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในการขับขี่ปลอดภยั และ
สํานึกในปัญหาที่เกิดจาก
อุบัติเหตุทางถนน 

-ประชาชนทั่วไป 100 
คน 
-นักเรียน จํานวน 100 
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปี 2563 -65
ผู้เสียชีวติจาก
อุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ เป็น 0 

การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนในพื้นที่
ลดลง 

สํานักปลัด 

7 ฝึกอบรมทบทวนชดุ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําเทศบาล
ตําบลหนองสูงเหนือ 

ทบทวนครามรู้ความพร้อม
ของ จิตอาสาภัยพิบัติ.ใน
การป้องกัน การระงับ
บรรเทาและการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย เป็นต้น 

-จิตอาสาภยัพิบัติ. จํานวน 
50 คน 
-ประชาชนทั่วไป จาํนวน 
50 คน 
 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ผู้ประสบภัยต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันท่วงที 

ประชาชนทั่วไป
สามารถป้องกัน
และระงับภัยที่
เกิดขึ้นได้ 

สํานักปลัด 

8 ซักซ้อมแผนการแพทย์
ฉุกเฉิน การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ต่างๆ 

เตรียมการและสร้างความ
พร้อมบุคลากรในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

-จัดการซักซ้อมร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 

50,000 - - 50,000 - ผู้เข้าร่วมการ
ซักซ้อมมีความรู้
ความเข้าใจร้อยละ 
90 

การแพทย์ฉุกเฉิน 
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด/
กอง
สาธารณสุข 

รวม  8 โครงการ - - 263,000 148,000 213,000 228,000 273,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร และชุมชน สังคม 
   ���� แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 รวมใจพลังสตรีสามัคคี
ชาวเมืองหนองสูง 
(อุดหนุนงบประมาณ) 

ส่งเสริมการพัฒนาของ
สตรี 

จํานวน 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน 

๒6,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,๐๐๐ 30,000 ผู้เข้าร่วมงานมีความ
พึงพอใจร้อยละ 70 

เกิดการรวมพลัง
กลุ่มสตรีอย่าง
ยั่งยืน 

สํานักปลดั 

2 จัดการแข่งขันกีฬา
เชื่อมความสมัพันธ์
ระหว่างหมู่บ้าน(กีฬา
ตําบลต้านยาเสพติด) 

ส่งเสริมการออกกําลัง
กายโดยการเล่นกีฬาใน
เวลาว่างไม่เกี่ยวกับยา
เสพติด 

ประชาชนทั่วไปและ
บุคลากรท้องถิ่น จํานวน 
400 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนทั่วไปมี
ความสามัคค ี 

สํานักปลดั 

3 อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน 

เพิ่มความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎหมาย
ประชาชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 
50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70ของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถนําไปใช้
ในสังคมได้ 

สํานักปลดั 

4 จัดเวทีประชุม
ประชาคมท้องถิ่น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
และเปิดโอกาสให้
ประชาชน ร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ 

-จัดประชุมประชาคมระดับ
หมู่บ้าน/ตําบล 
-จัดประชุมประชาคมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน
ในการจัดบริการสาธารณะ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ผู้เข้าร่วมฯมีความ
เข้าใจในแนวทางการ
ทํางานของเทศบาล 

ได้ประเด็นแนว
ทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ตอบสนอง
ความต้องการได ้

สํานักปลดั 

5 เยาวชนจิตอาสา
พัฒนาคุณธรรม 

สร้างเสริมจิต
สาธารณะและการใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์แก่เยาวชน 

จัดกิจกรรมอาสา
สาธารณประโยชน์ของ
เยาวชน จํานวน 2 ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 90 เยาวชน
ที่ร่วมกิจกรรมมีจิต
อาสาสาธารณะ 

ชุมชนน่าอยู่ มี
คุณธรรม 

สํานักปลดั 

รวม  5 โครงการ - - 206,000 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

                                                              90                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๓ การบริหารจัดการองคก์ร และชุมชน สังคม 
   ���� แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ปั่นสนุกสูด
โอโซน ณ หนอง
สูงถิ่นผู้ไทย 

ส่งเสริมการออกกําลัง
กายของประชาชน
โดยการปั่นจักรยาน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ทุก 13 
หมู่บ้าน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนทั่วไปมี
ใจรักในการออก
กําลังกายโดยการ
ปั่นจักรยาน 
เพิ่มขึ้น 

สํานักปลดั/
กอง

สาธารณสขุ 

2 จัดงานรัฐพิธี เสริมสร้างตระหนัก
ถึงความจงรักภัคดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ที่
เป็นศูนย์รวม
ประชาชนทั้ง
ประเทศ 

จัดงานรัฐพิธีต่างๆ ที่รัฐบาลกําหนด เช่น 
-วันพ่อ-แม่แห่งชาต ิ
-วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว 
รัฐกาลที่ 10 
-งานเฉลิมฉลองเนื่องในวันสําคญัของ
พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 
-งานพิธีน้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบรมวงศ์จักรกรี ทุกพระองค์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
จงรักภัคดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพื้นที่
ซาบซึ้งในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
องค์
พระมหากษัตริย์ 
และพระบรมวงศา
นุวงศ์ 

สํานักปลดั 

3 จัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการ
แข่งขันกับ
หน่วยงานอื่น 

ส่งเสริมการออก
กําลังกายโดยการ
เล่นกีฬาในเวลาว่าง
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

ประชาชนทั่วไปและบุคลากรท้องถิ่น 
จํานวน 100 คน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนทั่วไปมี
ความสามัคค ี
สื่อสาร
ประสานงานได้ดี  

สํานักปลดั 

รวม  3 โครงการ - - 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่4  การส่งเสริมการลงทนุด้านการเกษตร พาณชิยกรรมและการทอ่งเที่ยว 
   ���� แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ฝึกอบรมอาชีพ
และพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน
ในชมุชน 

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการสร้าง
รายได้ชมุชน เช่น 
-การประดิษฐ์ของใช้เบ็ดเตลด็ 
-ฝึกฝีมือจักรสาน ไม้กวาด  
-ฝึกการทําผ้าพรมเช็ดเท้า  
เป็นต้น 

จํานวน 30 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ผู้ร่วมโครงการ
สามารถสร้าง
รายได้ นําความรู้
เสริมรายได้ 

สํานักปลดั 

2 อบรมส่งเสริม
อาชีพสร้าง
รายได้ในชุมชน
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพิ่มความรู้ความสามารถใน
การประกอบอาชีพเสริม 
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

-จํานวน 50 คน/ครัวเรือน 
-การทําข้าวเกรียบ 
-การทําขนมไทย,ขนมพื้นบ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 รายได้ของผู้ได้รับ
การส่งเสริมร้อย
ละ 60 เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

3 อุดหนุน
งบประมาณ 
กลุ่ม วิสาหกิจ
ชุมชน,กลุ่ม
อาชีพ ที่เขม้แข็ง 

เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
การเกษตรของประชาชน 

1.กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าดั้งเดิมบ้าน
หนองสูง หมู ่2 
2.กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์บ้าน
นาหนองแคน 
3.กลุ่มวิสาหกิจผลิตภณัฑ์ผ้าฝ้าย
พื้นเมือง(ตะหลุง) 
4.กลุ่มทอผ้ายอ้มสีธรรมชาติบ้าน
คันแท 

10,000 10,000 10,000 30,000 30,000  ร้อยละ 70 ของ
สมาชิก มีรายได้
เพิ่มขึ้นจาก
กิจกรรมกลุ่ม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม  3 โครงการ - - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดบัมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่  1 เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๔ การส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตร พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   ���� แผนงานการเกษตร 

 

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อบรมและ
ส่งเสริมการทํา
เกษตร 

ส่งเสริมประชาชนดํารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยการ
ทําเกษตร 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 40 คน 

21,000 26,000 0 20,000 20,000 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการทํา
การเกษตรอินทรีย์ 

สํานักปลดั 

2 อบรมและ
ส่งเสริมการ
ขยายพันธุ์พืช 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ขยายพันธุ์พืช 

ประชาชนทั่วไป 
จํานวน 40 คน 

20,000 0 20,000 0 20,000 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพได ้

สํานักปลดั 

3 ให้ความ
ช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 

สงเคราะห์เกษตรกรผู้มีรายได้นอ้ย
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อย 
จํานวน 10 ราย/
ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อย มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยมีคุณภาพชีวติที่ดี
ขึ้น 

สํานักปลดั 

4 อบรมเชิง
ปฏิบัติการและ
ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัว 

เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ด้าน
การเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ตาม
แนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
40 คน 

15,000 15,000 30,000 30,000 30,000 ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ ดี 

ผู้ผ่านการอบรม
สามารถนําความรู้ไป
ใชจ้ริง ดํารงชีพตาม
แนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลดั 

รวม 4 โครงการ - - 86,000 71,000 80,000 80,000 100,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ���� แผนงาบบริหารงานทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 โครงการ big 
cleaning day ใน
ชุมชน 

สร้างจิตสํานึกในการรักษา
ความสะอาดของแวดล้อมใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรมรวมพลังรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้าน 
จํานวน 3 หมู่บ้าน/ปี 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 80 มี
จิตสํานึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการสร้าง
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา 

สร้างจิตสํานึกถึงคุณค่าของ
น้ํา 

จัดอบรมเพิ่มความรู้
ประชาชน จํานวน 100 
คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ ๘๐ มี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์แหล่งน้ํา 

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ���� แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
(อพ.สธ) 

ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์พืช
ท้องถิ่นให้คงอยู ่และเป็น
สถานที่เรียนรู้พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น 

-การปลูกจิตสํานึก 
-การสํารวจพันธุ์พืช 
-การขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช 
-การกําหนดพื้นที่อนุรักษ์ 
เป็นต้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้
ความเข้าใจ ร้อย
ละ 90 

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ หวง
แหนพืชท้องถิ่น 
และคงอยู่
ตลอดไป 

สํานักปลัด 

2 ปลูกต้นไม้ ปลูกจิตสํานึกให้ความสําคัญ
ของการอนุรักษ์ความ
สมบูรณ์พืชพันธุ์และรักษา
สิ่งแวดลอ้ม และเพิ่ม
ปริมาณต้นไม้พื้นที่สีเขยีว 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
เป็นค่าอาหาร,อาหารว่าง
และเครื่องดื่ม ค่าป้าย
โครงการ เป็นต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนต้นไม้
เพิ่มขึ้น จํานวน 
200 ต้น 

ประชาชนมีความ
เข้าใจถึง
ความสําคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

สํานักปลัด 

3 บํารุงรักษาต้นไม้ ปลูกจิตสํานึกให้ความสําคัญ
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม และเป็นการ
ปลูกซอ่มแซมต้นไม้ที่ทรุด
โทรม ให้กลับมาอุดม
สมบูรณ ์

จัดกิจกรรม บํารุงรักษา
ต้นไม้ที่ปลูกไว้ ณ 
สวนสาธารณะบ่อขยะเก่า,
พื้นที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหนองสูง
ใหม ่บ้านโนนน้ําคํา รวม 
4 ไร่ 

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ต้นไม่ที่ได้รับการ
บํารุงรักษา ใน
พื้นที่เป้าหมาย 
ร้อยละ 100 

ประชาชนมีความ
เข้าใจถึง
ความสําคัญของ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษแ์ละฟื้นฟูสิง่แวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ���� แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมให้มีการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรดิน น้ํา และ
สิ่งแวดลอ้มสานตอ่แนวทาง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก เป็น
ค่าอาหาร,อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม และอื่นๆ
ที่จําเป็น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักถึง
การอนุรักษ์ ดิน น้ํา
และสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 90 

ประชาชนมีความ
เข้าใจถึงความสําคัญ
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

สํานักปลัด 

5 กําจัดวัชพืชน้ํา ปรับปรุงแก้ไขแหล่งน้ําไม่ให้
ตื้นเขินหรือกําจดัสิ่งกีด
ขวางทางน้ําที่เป็นวัชพืช 

จัดกิจกรรมรวมพลังสามัคคีในการ
กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา เป็น
ค่าอาหาร,อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม และอื่นๆ
ที่จําเป็น 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 วัชพืชในแหล่งน้ํา
สาธารณะลดลงร้อย
ละ 30 และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจใน
การดําเนินการกําจัด
วัชพืช ร้อยละ 80 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์แหล่งน้ําที่
เป็นสาธารณ 
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

6 พัฒนาฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมริม
หนองน้ําหนองสูง 

สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ํา
สาธารณประโยชน์ 

จัดกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมริมหนองน้ําสาธารณะ 
เป็นค่าอาหาร,อาหารว่างและ
เครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม และอื่นๆ
ที่จําเป็น 

36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ  80  มี
ความเชื่อมั่นเกิด
ประโยชน์ประชาชน
ในพื้นที่ 
 

ประชาชนมีความ
ตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในสถานที่เป็นสา
ธารณ 
ประโยชน์ 

สํานักปลัด 

รวม 6 โครงการ - - 124,000 124,000 124,000 124,000 124,000 - - - 
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แบบ ผ.02 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิัญญาท้องถิ่น 
   ���� แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

๑ จัดงานประเพณีวันลอย
กระทง (อุดหนุน
งบประมาณ องค์กร
ประชาชน) 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป 

๑  ครั้ง/ปี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 7๐,๐๐๐ 70,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

๒ โครงการจัดงานโฮมเหง้า
เผ่าผู้ไทยหนองสูงไหว้พระ
ไกสรราช  

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของชนเผ่าผู้ไทย และ
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
ของประชาชนในท้องถิ่น 

๑  ครั้ง/ปี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 
 

20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 200,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม 

ประชาชนได้
อนุรักษ์วัฒนธรรม
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

๓ โครงการจัดงานประเพณี
วันสงกรานต์  

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทยวัน
สงกรานต์ และเพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

๑  ครั้ง/ปี
ประชาชนในเขต
เทศบาล 

 

๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ ๑0๐,๐๐๐ 
 

๑0๐,๐๐๐ 
 

100,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

4. แสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีผู้ไทย ในงาน
กาชาดและงานของดี
จังหวัดมุกดาหาร 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของชนเผ่าผู้ไทย 

1 ครั้ง/ปี 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมงานมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีผู้ไทยคง
อยู่ตลอดไป 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณแีละภูมปิัญญาท้องถิ่น 
   ���� แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานประเพณีแข่ง
เรือวันออกพรรษา ประจําปี 

เพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณีอัน
ดีงามของท้องถิ่น 

๑  ครั้ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ ๑2๐,๐๐๐ 120,000 ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สํานักปลัด 

6 โครงการ ถนนวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยว 
(บ้านหนองสูง หมู่1,2,3,4,7, 
8) 

ให้มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรม และ
นําเสนอ
ประชาสัมพันธ์วิถีวี
ชิตประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ให้เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม จํานวน 
6 ครั้ง /ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าชมและ
ท่องเที่ยวร้อยละ 
70 มีความพึง
พอใจและ
ประทับใจในการ
จัดงาน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากทุน
วัฒนธรรม 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดงานผู้ไทย
นานาชาติ/ผู้ไทยโลก 

เพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของชนเผ่าผู้ไท และ
เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรี
ของชนเผ่า
ระดับชาติ 

จัดกิจกรรมการ
แสดง
ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย 
ระดับนานาชาติ 
จํานวน 1 ครั้ง 

- - - - 500,000 ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ ๘๐ 
ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณ ี

เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีของชนเผ่าภูไท
ระหว่างประเทศ 

สํานักปลัด 
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แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
   ���� แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบหลกั ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

8 ประเพณีทําบุญเดือนสาม(กอง
ข้าว) บ้านโนนน้ําคํา ตําบล
หนองสูงเหนือ 
(อุดหนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 

2๐,๐๐๐ 20,๐๐๐ 
 

 

20,๐๐๐ 
 

20,๐๐๐ 
 
 

 

20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ มีความ
ประทับใจใน
กิจกรรม 

ประเพณีทําบุญ
เดือนสาม(กอง
ข้าว) คงอยู่
ตลอดไป  

สํานักปลัด 

9 ประเพณีทําบุญเดือนสี่เพ็ง 
บ้านคันแท ตําบลหนองสูง 
(อุดหนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ มีความ
ประทับใจใน
กิจกรรม 

ประเพณีทําบุญ
เดือนสี่เพ็ง คงอยู่
ตลอดไป  

สํานักปลัด 

10 ประเพณีทําบุญพระเวสสันดร
(บุญมหาชาติ)บ้านนาหนองแคน 
ตําบลหนองสูง 
(อุดหนุนงบประมาณ
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
 

 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 
๖๐ มีความ
ประทับใจใน
กิจกรรม 

ประเพณีทําบุญ
พระเวสสันดร คง

อยู่ตลอดไป 

สํานักปลัด 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพฒันาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

                                                              99                                                                        แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
   ���� แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 ประเพณีทําบุญเบิกแผนก
บ้านนาหนองแคน ตําบล
หนองสูง(อุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ มี
ความประทับใจใน
กิจกรรม  

ประเพณี
ทําบุญเบิก
แผนก คงอยู่
ตลอดไป  

สํานักปลดั 

12 ประเพณีทําบุญพระ
เวสสันดร(บุญมหาชาติ หรือ
บุญเบิกแผนกบ้านหนองสูง 
หมู่ ๑,๒,๓,๔,๗,๘ ตําบล
หนองสูงเหนือ (อุดหนุนงบ
คณะกรรมการหมู่บ้าน) 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรม ๕๐๐ คน 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 

20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ มี
ความประทับใจใน
กิจกรรม  

ประเพณี
ทําบุญเบิก
แผนก คงอยู่
ตลอดไป  

สํานักปลดั 

13 ทําบุญตักบาตรในวันสําคัญ
ทางศาสนาหรือวันสําคัญ
ต่างๆของท้องถิ่น 

สืบสาน อนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามท้องถิ่น 

1.วันมาฆบูชา 
2.วันวิสาหะบูชา 
3.วันอาสารหะบูชา 
4.วันขึ้นปีใหม่ 
5วันสงกรานต์ 
6.วันเข้าพรรษา 
7.วันออกพรรษา  
เป็นต้น 

๑๐,๐๐๐ 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๖๐ มี
ความประทับใจใน
กิจกรรม  

ประเพณี
ทําบุญเข้าวัด 
คงอยู่ตลอดไป  

สํานักปลดั 

รวม  13 โครงการ - - 650,000 650,000 650,000 650,000 1,150,000 - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/1 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนหมู่บ้าน/ชุมชน 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 

                                                              100                                                                        แผนพัฒนาท้องถิน่(พ.ศ.2566-2570) 
                                                                                                                                                                                  เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

แบบ ผ.02/1 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
หนองแต ้

เพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคม ให้เกิด
ความสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นนาหว้า. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร 
-เส้นข้างด้านทิศตะวันตก-หลัง วัดละดา
วัลย์ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

 
 
 

450,000 

450,000 - - - ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
หนองแต้ 
หมู่ 1 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กนาหนอง
แคน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นนาหนองคันเท้า กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
255 เมตร 
-เส้นวัดภูถ้ําช้าง-นากกผึ้ง กว้าง 4 เมตร 
ยาว 600 เมตร 
-เส้นนาหนองแคน กว้าง 4 เมตร ยาว 
175 เมตร 
-เส้นห้วยม่วงตอนบน-นาดงกระชํา กว้าง 
3 เมตร ยาว 200 เมตร 
-เส้นนาหนองคันเท้า กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร 

490,300  
 

1,320,000 
 
 
 
 
 
 
 

168,000 

 
 
 
 
385,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
330,000 

 ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้านนา
หนองแคน 
หมู่ 2 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดง
มะแหน่ง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นบ้านนายนิวัต กว้าง 4 เมตร ยาว 
 53 เมตร 
-เส้น นาครูชัยวัฒน์ กว้าง 4 เมตร ยาว 
215 เมตร 
-เส้นลุงศักดิ์/เนวรรณา กว้าง 4 เมตร ยาว 
110 เมตร 

116,600 
 
 
 
 

 
 
 

473,000 

  
 
 
 
 
 
242,000 

 ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความสะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง 
หมู่ 3 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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แบบ ผ.02/1 

 
 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
คันแท 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นโรงทําขนมจีน กว้าง 3 เมตร ยาว 
ระยะ 300 เมตร 
 
-เส้นนาบ้านฮ้าง กว้าง 3 เมตร ยาว 
100 เมตร 
 

495,400  
 
 

165,000 

 
 
 
 

  ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
60 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนหมู่บ้าน
คันแท หมู่ 
4 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่า
เม็ก 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
 

  -เส้นระบบประปาหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร 
-เส้นไปบ้านนายสิงโต(นาตอบแป้น) 
กว้าง 4 เมตรยาว 300 เมตร 

660,000  
 

330,000 

 
 
 

  
 
330,000 

ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนหมู่บ้าน
ป่าเม็ก หมู่ 
5 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
หนองสูง หมู่ 
2 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 
 

  เส้นซอยบ้านฤษี กว้าง 3 เมตร ยาว 
300 เมตร   
 

- - - 495,000 - ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผนหมู่บ้าน
หนองสูง หมู่ 
2 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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แบบ ผ.02/1 

 
 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

   

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
หนองสูง หมู่ 
4 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นนายสุดธนู ถึงถนนริมหนองสูง   
กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
-เส้นข้างสถานีตํารวจฯ ทิศใต ้กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 
-เส้นหลังที่ว่าการอําเภอ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
-เส้นหลังสํานักงานป่าไม้-วัดอุดมโนน
น้ําคํา กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร 

-  
 

440,000 

550,000  
 
 
 
770,000 
 
990,000 

 
 
 
 
770,000 
 
990,000 

ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 4 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนน
น้ําคํา หมู ่5 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

  -เส้นรอบหมู่บ้าน(นายติ่งรัตน์) กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 

-เส้นบ้านนางเด่นดาว กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร 
-เส้นเชื่อมถนนสี่เลน(นาหินรูปพระ) 
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
-เส้นนาหนองเขียน กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร 
 -เส้นวัดโพธิ์ธรรมวราราม  กว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 

 
 
 
 
 
 

495,000 

440,000 
 

330,000 

 
 
 
 
 
825,000 
 
 
660,000 

  
 
 
 
 
825,000 
 
 
660,000 

ผู้ใช้รถใชถ้นน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
โนนน้ําคํา 
หมู่ 5 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02/1 

 
 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

      

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

9 ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหนอง
สูงใหม่ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

-เส้นหลัง สนง.สาธารณสุข(สาวประดับ)
กว้าง 5 เมตร ยาว 180 เมตร    
  -เส้นหลัง รร. นว.-นาวังแข ้กว้าง 5 
เมตร ยาว 180 เมตร 
      -เส้นบ้านครูจงกล กว้าง 5 เมตร 
ยาว 180 เมตร 
   -เส้นหลังฉางข้าว กว้าง 5 เมตร 180 
เมตร 

495,000 
 

495,000 
 

495,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

495,000 

   ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง
ใหม่ หมู่ 
6 

กองช่าง 

10 ก่อสร้าง
ถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บ้านหนอง
สูง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้
เกิดความ
สะดวกสบาย และ
รวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

 -เส้นนาผือ(นานายสง่า จันทชาติ) กว้าง 
4 เมตร ยาว 200 เมตร 
-เส้นนาผือ-ฝายห้วยคันแทตอนบน กว้าง 
5 เมตร ยาว 800 เมตร 
-เส้นนาหนองหัวลิง กว้าง 3 เมตร ยาว 
295 เมตร 
-เส้นนาหว้า กว้าง 3 เมตร ยาว 295 
เมตร 
-เส้นนาผือ –ฝายห้วยคันแทตอนลา่ง 
กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 

440,000 
 

550,000 
 

495,300 

 
 

550,000 
 
 
 

495,300 
 
 

 
 
550,000 
 
 
 
 
 
513,000 

 
 
550,000 
 
 
 
 
 
513,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
513,000 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

ผู้ใช้รถใชถ้นนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 7 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน       

 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

11 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
หนองสูง หมู่ 
8 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การคมนาคม ให้เกิด
ความสะดวกสบาย 
และรวดเร็ว ยิ่งขึ้น 

 

-เส้นห้วยสายหนองโอ กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200  เมตร  
-เส้นหลังบ้าน(เจ้าหน้าที่ป่าไม้) ระยะ 
100 เมตร 

 
 
 

165,000 

440,000  
 
 

  ผู้ใช้รถใช้ถนน
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ผู้ใช้รถใช้ถนนมี
ความ
สะดวกสบาย 
และปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 8 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านนา
หนองแคน 

ให้การระบายน้ําที่ไม่
พึงประสงค์ออกจาก
พื้นที่อยู่อาศัยได้
อย่างรวดเร็ว 

-เส้นสี่แยกหมู่บ้าน-นานายอุทิศ 
   ระยะความยาว 100 เมตร 

-เส้นหน้าวัดพระพุทธรูปโพธิ์ศรี –บ้าน
นายทองดี ระยะความยาว 350 เมตร 
 
 

 

  500,000   ประชาชนใน
พื้นที่อยู่อาศัย
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70  

ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี 

แผน
หมู่บ้านนา
หนองแคน 
หมู่ 2 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านดง
มะแหน่ง 

ให้การระบายน้ําที่ไม่
พึงประสงค์ออกจาก
พื้นที่อยู่อาศัยได้
อย่างรวดเร็ว 

-เส้นภายในหมู่บ้าน ระยะความยาว 
700 เมตร 

   500,000  ประชาชนใน
พื้นที่อยู่อาศัย
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70  

ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง 
หมู่ 3 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างราง
ระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็กบ้าน
คันแท 

ให้การระบายน้ําที่ไม่
พึงประสงค์ออกจาก
พื้นที่อยู่อาศัยได้
อย่างรวดเร็ว 

-เส้นหน้าบ้านนายอาํนาจ วันทอง 
ระยะความยาว 80 เมตร 

  150,000   ประชาชนใน
พื้นที่อยู่อาศัย
มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70  

ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่มีสุข
ภาวะที่ดี 

แผน
หมู่บ้าน
คันแท หมู่ 
4 

กองช่าง 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน        

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

15 ก่อสร้างลานคสล.
บริเวณเมรุบ้าน
หนองแต้ 

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยใน
สถานที่จัดงาน
อวมงคล 

ขนาด กว้าง 30 เมตร ยาว 50  
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ 1,500 ตรม. 

400,000 
 
 
 

- - 
 
 

- - ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

กิจกรรมมี
ความราบรื่น
สําเร็จด้วยดี 

แผน
หมู่บ้าน
หนองแต้ 
หมู่ 1 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงระบบสูบ
น้ําเพื่อการเกษตร
บ้านหนองแต้ 

ขยายการส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรให้ครอบ
คุลมทุกพื้นที่ 

-เปลี่ยนเครื่องยนต์  11 แรงม้า 1 
เครื่อง 
-ก่อสร้างแท่นวางพร้อมโรงเรือน 
1 แห่ง 

- - 250,000 - - เกษตรกรใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือน
เกษตรกรมี
รายได้จาก
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

แผน
หมู่บ้าน
หนองแต้ 
หมู่ 1 

กองช่าง 

17 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว) บ้าน
หนองแต้ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 
แห่ง 

- - - 100,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 60 

ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร
ได้ทั่วถึงทัน
การณ์ 

แผน
หมู่บ้าน
หนองแต้ 
หมู่ 1 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว) บ้าน
นาหนองแคน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 
แห่ง 

- - - - 100,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 60 

ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร
ได้ทั่วถึงทัน
การณ์ 

แผน
หมู่บ้านนา
หนองแคน 
หมู่ 2 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว) บ้าน
ดงมะแหน่ง 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 
แห่ง 
-เปลี่ยนเสาหอกระจายข่าว 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 60 

ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร
ได้ทั่วถึงทัน
การณ์ 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง 
หมู่ 3 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

20 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว) บ้าน
หนองสูง หมู่ 1 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 แห่ง - 
 
 
 

100,000 - 
 
 

- - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 60 

ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร
ได้ทั่วถึงทัน
การณ์ 

แผนบ้าน
หนองสูง 
หมู่ 1 

กองช่าง 

21 ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย(หอ
กระจายข่าว) บ้าน
โนนน้ําคํา 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ภายในหมู่บ้าน 

ระบบเสียงตามสาย จํานวน 1 แห่ง 
 

- - 100,000 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
ร้อยละ 60 

ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร
ได้ทั่วถึงทัน
การณ์ 

แผน
หมู่บ้าน
โนนน้ําคํา 
หมู่ 5 

กองช่าง 

22 ติดตั้งระบบสูบน้ํา
เพื่อการเกษตร
บ้านดงมะแหน่ง 

ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

1.นานางนิภาวรรณ น้อยทรง  
2.นานายประณีพร กลางประพันธ์ 
3.นานายชูศักดิ์ กลุวงค์ 
4.นานายวัฒนา วิเศษศรี 
-เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 12 แรงม้า 
จํานวน 4 เครื่อง 
-วางท่อส่งน้ํา ขนาด 4 นิ้ว ระยะ
ยาวรวม 600 เมตร 
-โรงเรือน 4 แห่ง 

200,000  
200,000 
200,000 

 
 
 

200,000 

 
 
 

 
 
 
 

เกษตรกรใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ ร้อย
ละ 80 

ครัวเรือน
เกษตรกรมี
รายได้จาก
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง
แต้ หมู่ 3 

กองช่าง 

23 ก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์
(โดม) บ้านดงมะ
แหน่ง 

เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

1.บริเวณ ลานประชาคม ขนาด 
กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 
2.บริเวณ เมรุวัดป่าสามัคคีธรรม 
กว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร 

- - - - 500,000 ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

กิจกรรมมี
ความราบรื่น
สําเร็จด้วยดี 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง
แต้ หมู่ 3 

กองช่าง 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

24 ต่อเติมท่อส่ง
น้ําประปาประจํา
หมู่บ้านหนองสูง 
หมู่ 1 

ขยายเขตพื้นที่
ให้บริการน้ําประปา
ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

ขุดดินวางท่อส่งน้ํา ระยะทาง 100 
เมตร 

- 
 
 
 

- 100,000 
 
 

- - ประชาชนผู้ใช้
น้ํามีความพึง
พอใจร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 1 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงศาลา
ประชาคมประจํา
หมู่บ้านหนองสูง 
หมู่ 1 

เพิ่มพื้นที่ใช้สอยของ
อาคารประชาคม
หมู่บ้าน 

เทพื้น คสล. ต่อเติมอาคารขยาย
โครงหลังคา  จํานวน 1 แห่ง 

- - - 150,000 - ผู้ร่วมกิจกรรม
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

กิจกรรมมี
ความราบรื่น
สําเร็จด้วยดี 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 1 

กองช่าง 

26 ล้างเป่า/ทําความ
สะอาดท่อประปา
ประจําหมู่บ้าน
หนองสูง หมู่ 4 

ให้ประชาชนมี
น้ําประปาที่สะอาด
ได้มาตรฐาน 

ระยะความยาวท่อส่งน้ํา 500 เมตร - 30,000 - - - ประชาชนผู้ใช้
น้ํามีความพึง
พอใจร้อยละ 
60 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 4 

กองช่าง 

27 ขยายลาน คสล. 
อเนกประสงค์บ้าน
โนนน้ําคํา 

เพิ่มพื้นที่จัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 30  เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 100 
ตร.ม. 

   - 70,000 ผู้ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

กิจกรรมมี
ความราบรื่น
สําเร็จด้วยดี 

แผนหมู่บ้าน
โนนน้ําคํา 
หมู่ 5 

กองช่าง 

28 ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างริมถนน 
พร้อมสายพาดดับ 

ให้การสัญจรของ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

1 จุดบ้านนายพิเนตร ถึง โรงรับซื้อ
ของเก่า (ถนนป่าเม็ก-นาหนองแคน) 
2.ถนนเส้นบ้านนาหนองแคน เชือ่ม
บ้านดงมะแหน่ง(ลงฝายน้ําล้นห้วย
บังอี่บ้านดงมะแหน่ง) 

200,000     ผู้ใช้รถใช้ถนน
ในเวลา
กลางคืน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แผน
หมู่บ้านนา
หนองแคน 
หมู่ 2 

กองช่าง 

รวม 27 โครงการ - - 6,367,300 6,010,300 5,659,600 3,608,000 3,638,000 - - - - 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นํามาจากแผนพฒันาหมู่บ้าน 

(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02/1 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร  ยทุธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างทอ้งถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่2 ด้านพัฒนาคณุภาพชีวติ  

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

 
ที่มาของ
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

๒๕70 
(บาท) 

1 ส่งเสริมสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน(อสม.) 
ในการป้องกันและระงับ
โรคติดตอ่ไวรัสโคโรน่า-
2019 

ป้องกันและระงับ
การแพร่ระบาดของ
โรคระบาด และ
ส่งเสริมการตรวจ
สุขภาพของ
ประชาชน 

-ให้ความรู้ อสม.ประจํา
หมู่บ้าน 
-สนับสนุนเครื่องมือ,อุปกรณ์
(เครื่องวัดอุณหภูมิ,ความดัน
โลหิต) 

150,000 
 
 
 

- 150,000 
 
 
 

- 150,000 
 

ผู้ติดเชื้อโควิด-
19 ในพื้นที่ 
ไม่เกินร้อยละ 
1 ของ
ประชากร 

ประชาชนใน
พื้นที่ปลอด
โรคติดเชือ้
ไวรัสโคโร
น่า-19 

แผน
หมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 1 

กอง
สาธารณสุข 

2 สนับสนุนเตาเผาขยะ
ประจําหมู่บ้าน 

ให้มีเตาเผาขยะที่
เกิดจากหมู่บ้าน 

เตาเผาขยะนาดเล็ก  จาํนวน 
15 เตา 

- 37,500 - - - ความพึงพอใจ
ร้อยละ 60 

ไม่เกิดปัญหา
จากขยะ 

แผนหมู่บ้าน
นาหนองแคน 

กอง
สาธารณสุข 

3 อบรมเพิ่มความรู้การคัด
แยกขยะเปียก(การหมัก
ปุ๋ยชีวภาพ) เพื่อ
การเกษตร 

ส่งเสริมการคัดแยก
ขยะโดยการทําปุ๋ย
หมักสารชีวภาพ 

-หัวหน้าครัวเรือน จํานวน 50 
คน 
-สนับสนุนถังหมักชีวภาพ(จุด)
ประจําหมู่บ้าน 

50,000 - - - - ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
พึงพอใจ ร้อย
ละ 70 

หมู่บ้านไม่
เกิดปัญหา
จากขยะ 

แผน
หมู่บ้านดง
มะแหน่ง 

กอง
สาธารณสุข 

4 รณรงค์การปลูกพืชผัก
สวนครัวปลอดสารพิษ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสวนครัวลด
รายจ่ายในครัวเรือน 

-จัดกิจกรรมการรณรงค์และ
ให้ความรู้เทคนิคการปลูกผัก 
-สนับสนุนเบี้ยพันธุ์ผักสวนครัว 

30,000 - - - - ครัวเรือนมี
การปลูกร้อย
ละ 70 ของ
ครัวเรือน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

แผนหมู่บ้าน
ดงมะแหน่ง
,คันแท,
หนองสูง 
หมู่ 8 

สํานักปลดั 

5 จัดหาอุปกรณอ์อกกําลัง
กายประจําหมู่บ้าน 

ส่งเสริมการออก
กําลังกายประชาชน 

-ชุดอุปกรณ์การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้านจํานวน 10 ชุด 
 

- - 100,000 - - ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

แผนหมู่บ้าน
หนองสูง 
หมู่ 8 

กอง
สาธารณสุข 

รวม 5 โครงการ - - 230,000 37,500 250,000 - 150,000 - - - - 



 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02/2 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ที่ใช้สําหรับการประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้นบ้านนาหนองแคน –วัด
ภูถ้ําช้าง บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ต.
หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ผิวจาราจร กว้าง 4 
เมตร ยาว 900 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร 
หรือมีพื้นที่รวมไม่นอ้ย
กว่า 3,600 ตร.ม. 
พร้อมตีเส้นจราจร 
 

1,566,000 - - - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

2 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านหนองสูง หมู่ 7 ต.หนองสงู
เหนือ –บ้านคันแท หมู่ 4  ต.หนองสูง 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 6-5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
16,900 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร 

9,164,000 - - - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

3 ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
เส้นบ้านโนนน้ําคํา – ถนนสี่เลน
(หมายเลข 12) บ้านโนนน้ําคํา หมู่ 5 
ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มี ถนนใน
การ 
คมนาคมที่ 
สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 7,500 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

4,410,000 - - - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เส้นรอบหมู่บ้าน บ้านหนองสูงใหม่ 
หมู่ 6 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 8,000 
ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร 

4,870,000 - - - - ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสู่
พื้นที่การเกษตร เส้นวัดภูถ้าํช้าง-นา
กกผึ้ง บ้านนาหนองแคน หมู่ 2 ต.
หนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 4,400 
ตร.ม.  

- 3,146,000 - - - ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สู่
พื้นที่การเกษตร  เส้นนาผือ –ฝาย
น้ําล้นห้วยคันแทตอนบน บ้านหนอง
สูง หมู่ 7 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนอง
สูง จ.มุกดาหาร 

-เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 570 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 2,500 
ตร.ม.  

- 2,116,000 - - - ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

  
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต เส้นทางเข้า รพสต.บ้าน
หนองแต้ –บ้านดงมะแหน่ง-ฝาย
น้ําล้นห้วยบังอี่ บ้านนาหนองแคน 
หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,230 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,920 ตร.ม. พร้อมตี
เส้นจราจร 

- 2,142,000 - - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สู่พื้นที่การเกษตร  เส้น สนง.ป่าไม้
หนองสูง – วัดอุดมโนนน้ําคํา บ้าน
หนองสูง หมู่ 4 ต.หนองสูงเหนือ 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 980 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
รวมไม่น้อยกว่า 3,920 
ตร.ม.  

- - 2,910,000 - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

9 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต ทุกซอย บ้านหนองสูง 
หมู่ 1,2,4,7,8 ต.หนองสูงเหนือ 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 900 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
3,600 ตร.ม.  

- - 1,567,000 - - ประชาชนผูใ้ช้รถ
ใชถ้นน มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองสูง 
หมู่ (หลังที่ว่าการอําเภอหนองสูง) 
หมู่ 4 ตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอ
หนองสูง จ.มุกดาหาร 

ให้การสันจรและ
การขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร
สะดวกและ
ปลอดภัย  

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
4,800 ตร.ม.  

- - 2,700,000 - - ผู้ใช้รถใชถ้นน 
ร้อยละ 60 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ท้องถิ่น 

11 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตเส้นภายในหมู่บ้าน
หนองสแต้ หมู ่1 ต.หนองสูง อ.
หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อให้มถีนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 730 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ
มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 
2,920 ตร.ม.  

- 1,606,000 - - - ประชาชนผู้ใช้
รถใชถ้นน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น 

12 ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคันแท 
หมู่ 4 ต.หนองสูง อ.หนองสูง 
เชื่อมถนนบ้านหนองกะปาด หมู่ 
6 ต.คําชะอ ีอ.คําชะอ ีจ.
มุกดาหาร 

ให้การสันจร
ระหว่างหมู่บ้าน
และการขนส่ง
ผลผลติทางการ
เกษตรสะดวกและ
ปลอดภัย  

ผิจจราจร กว้าง 6 เมตร 
ยาว 790 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ใช้รถใชถ้นน 
ร้อยละ 70 มี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี 

อบจ.
มุกดาหาร 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
สํานักงานป่าไม้ อ.หนอง
สูง หมู่ ๔ ต.หนองสูง  
เชื่อม ถนนลาดยางบ้าน
หนองโอ-หนองฮี ต.โนน
ยาง 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจาราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,0๐๐ 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้รถ
ใชถ้นนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 

14 ก่อสร้างถนนดินลูกรังเส้น
บ้านคันแท หมู่ 4 ต.หนอง
สูง เชือ่มถนนบ้านวังไฮ(วัด
ป่าภูวัง) หมู่ 1 ต.ภูวง อ.
หนองสูง 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 7๐๐ เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

500,000 500,000 500,000 - - ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้รถ
ใชถ้นนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 

15 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองสูงใหม่ หมู่ 6 ต.
หนองสูงเหนือ(เส้นสํานัก
สงฆ์อดุมโนนน้ําคํา) เชื่อม 
ถนนสายหนองโอ-หนองฮี 
บ้านหนองโอ หมู ่3 ต.
โนนยาง อ.หนองสูง 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้รถ
ใชถ้นนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ย 
งาน 

ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นนาหนอง
ซก บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง 
เชื่อม ถนนพื้นที่ บ้านหนองโอ หมู่ 
3 ต.โนนยาง อ.หนองสูง 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 480 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้
รถใชถ้นนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 

17 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านหนอง
สูง หมู่ 7 ต.หนองสูงเหนือ อ.
หนองสูง เชือ่ม ถนนพื้นที่ บ้าน
หนองกะปาด หมู่ 6 ต.คําชะอ ีอ.
คําชะอ ี

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร 
ยาว 792 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

435,600 435,600 435,600 435,600 435,600 ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้
รถใชถ้นนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 

18 ก่อสร้างถนน คสล.เส้นบ้านคันแท 
หมู่ 4 ต.หนองสูง เชือ่มถนนบ้าน
วังไฮ(วัดป่าภูวัง) หมู ่1 ต.ภูวง อ.
หนองสูง 

เพื่อให้มีถนนใน
การ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร 
ยาว 7๐๐ เมตร 
-ตามแบบ อบจ. 
มุกดาหาร  

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชนผูใ้ช้
รถใชถ้นน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้
รถใชถ้นนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ย 
งาน 

ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ําล้น
คอนกรีตเสริมเหล็กฝายห้วย
บังอี่ ตอนกลาง บ้านป่าเม็ก 
หมู่ 5 ตําบลหนองสูง –บ้าน
หนองสูง หมู่ 8 ตําบลหนอง
สูงเหนือ อําเภอหนองสูง 
จังหวัดมุกดาหาร 

เพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ําเพื่ออุปโภคและ
การเกษตร 

-งานเทคอนกรีต 0.20x0.40 ม. ยาว 
260 ม. 
-งานดาดคอนกรีต หนา 0.20 ม. 
-งานทรายรองพื้น 
-งานซ่อมแซมฝายกั้นน้ําเดิมที่รั่วซึม 
-งานซ่อมแซมถนนดินลูกรัง บดอัดแน่น 
กว้าง 4 ม. สูง 1 ม. ยาว 300 ม. 
-งานเสาเข็ม 0.20x0.20x3.00 
-งานวางท่อระบายน้ํา 
-ค่าเช่ารถปั้มคอนกรีต 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 - - รองรับน้ํา
เพิ่มขึ้น หรือมี
ความจ ุ
15,000 ลบ.ม. 

ประชาชน
ผู้ใช้
น้ําประปามี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี และ
ผลผลิต
ทางการ
เกษตรดีขึ้น 

กรมส่งเสริม
การปกครอง

ท้องถิ่น/
กรม

ชลประทาน 

20 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําแบบหิน
ผสมผสาน ห้วยบอน บ้านป่า
เม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง อ.
หนองสูง 

เพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตร 

 ยาว 200 เมตร กว้าง 5 เมตร 
ลึก 4 เมตร  
-ตามแบบแปลน  อบจ.มุกดาหาร 
กําหนด 

500,000 500,000 - - - ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นที่ร้อยละ 8๐ 
ได้มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดปี 

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

อบจ.
มุกดาหาร 

21 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําแบบ
หินผสมผสาน ห้วยซัน 
ตอนล่าง บ้านป่าเม็ก หมู ่5 
ต.หนองสูง อ.หนองสูง 

เพิ่มพื้นที่กักเก็บ
น้ําเพื่อการเกษตร 

 ยาว 15 เมตร สันสูง 4เมตร 
จํานวน 1 แห่ง 
-ตามแบบแปลน  อบจ.กําหนด 

500,000 - - - - ครัวเรือนเกษตรกร
ในพื้นที่ร้อยละ ๖๐ 
ได้มีน้ําใช้เพื่อ
การเกษตรตลอดปี 

เกษตรมี
ผลผลิตทาง
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

อบจ. 
มุกดาหาร 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิน่เมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
���� แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ย 
งาน 

ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

22 ปรับปรุงต่อเติมฝายน้ําล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายห้วย
บังอี่ตอนบน บ้านนาหนอง
แคน หมู่ 2 ต.หนองสูง อ.
หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ํา
เพื่อการอุปโภคและ
การเกษตร 

-ต่อเติมสันฝาย กว้าง 3 ม. ยาว 70 
ม. สูง 1 ม. 
-งานดาดคอนกรีต หนา0.20 ม. 
พื้นที่รวม 100 ตร.ม. 
-งานทรายรองพื้น 
-ค่าเช่ารถปั้มคอนกรีต 

- 2,000,000 - - - รองรับน้ําเพิ่มขึ้น 
หรือมีความจุ 
15,000 ลบ.ม. 

ผู้ใช้น้ํามี
คุณภาพชีวิตที่
ดี และผลผลิต
ทางการเกษตร
ดีขึ้น 

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น/
กรมชลประทาน 

23 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนา
หนองแคน หมู ่2 ต.หนองสูง 
เชื่อมถนนลูกรังบ้านภู หมู่ 1 
ต.บ้านเป้า อ.หนองสูง  

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ โดยการ
ปั่นจักรยาน สูด
โอโซน 

ถนนลูกรัง กว้าง 8 เมตร ยาว 
800 เมตร ดินลูกรังหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร 
-ตามแบบแปลน อบจ.
มุกดาหาร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 นักท่องเที่ยวผู้ใช้
ถนนสัญจรมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 70 

นักท่องเที่ยว
มีความ
ประทับใจใน
การท่องเที่ยว 

อบจ.
มุกดาหาร 

24 ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เทศบาลตําบล
หนองสูงเหนือ(หนองน้ํา
หนองสูง) อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 

ปรับปรุงสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
และให้เป็นจุด
ท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ/ธรรมะ 

-งานก่อสร้างสะพานแก้ว 
-งานก่อสร้างพระอุปคุต 
-งานก่อสร้างพญานาคราช 
-งานงภูมิทัศน์,ลานทางเข้าหลัก 
-งานก่อสร้างอาคารสํานักงาน,
อาคารบริการนักท่องเที่ยว 
-งานก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ผู้ไทหนองสูง 
-งานอื่นๆ ตามแบบแปลน 

- 64,800,000 64,800,000 64,800,000 64,800,000 การท่องเที่ยวใน
พื้นที่ อ.หนองสูง 
มีความเฟื่องฟู
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
70 

นักท่องเที่ยวมี
ความ
ประทับใจใน
สถานที่ และ
ผู้ประกอบการ
ค้าขายมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและ

กีฬา/กรม
โยธาธิการและ

ผังเมือง 

รวม 24 โครงการ - - 25,495,600 81,245,600 77,312,600 69,385,600 67,735,600 - -  



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานเคหะและชมุชน 
 
 

 

 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างริมทาง
หลวง หมายเลข 2370 ช่วง
ภูเขา บ้านป่าเม็ก หมู่ 5 ต.
หนองสูง –บ้านภู หมู่ 1 ต.
บ้านเป้า อ.หนองสูง จ.
มุกดาหาร 

เพื่อให้มีถนนในการ 
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

-โคมไฟมาตรฐาน แบบโซล่าเซล 
ระยะทาง 1,700 เมตร 
-จํานวน 35 ต้น 

- 1,500,000 - - - ประชาชนผู้ใช้
รถใชถ้นน มี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชนผู้ใช้
รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัย
ในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

หมวดการ
ทาง

มุกดาหาร 

2 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
แบบผิวดิน(ขนาดใหญ่มาก) 
บริเวณ ห้วยม่วงตอนล่าง บ้าน
นาหนองแคน หมู่ 2 ต.หนอง
สูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพิ่มพื้นที่บริการ
น้ําประปาให้ทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

ระบบประปาแบบผิวดิน(ขนาด
ใหญ่มาก) พร้อมหอถังและท่อส่ง
น้ํา 

- 5,660,000 - - - ประชาชนผู้ใช้
น้ํา มีความพึง
พอใจ ร้อยละ 
70 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรม
ทรัพยากร

น้ํา 

3 ปรับปรุงระบบสูบน้ําประปา
หมู่บ้านป่าเม็ก หมู่ที่ 5 ต.
หนองสูง อ.หนองสูง(ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทน จาก
แสงอาทิตย์) 

บริการงาน
สาธารณูปโภค 
น้ําประปา เพื่อ
อุปโภค-บริโภค 
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ 

ติดตั้งระบบไฟฟ้า แผงโซล่าเซลใน
ระบบประปา จํานวน 1 จุด 
-แผงโซล่าเซล  
-ระบบแปลงพลังงาน 
-ติดตั้งเชื่อมต่อระบบน้ําประปา 

- 500,000 - - - ครัวเรือนร้อยละ 
10๐ ได้รับการ
บริการ
น้ําประปาที่มี
คุณภาพและ
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

กรม
ทรัพยากร

น้ํา 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ปรับปรุง
สวนสาธารณะ 
หนองน้ําหนองสูง 

เพิ่มพื้นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และออก
กําลังกาย 

1.สวนสาธารณะหนองน้ําหนองสูง 
   -ก่อสร้างทางเดิน ระยะทาง 960 เมตร 
   -ติดตั้งชุด อุปกรณ ์ออกกําลังกาย กลางแจ้ง 
   -ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง ระยะทาง 700 เมตร 
   -จัดสวนหย่อม/จดุพักผอ่นหย่อนใจ 
2.บริเวณ สถานีตํารวจเก่า –ลาน คสล. 
   -ติดตั้งชุด อุปกรณ ์ออกกําลังกาย กลางแจ้ง 
   -ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่าง รอบพื้นที่ 

- - 15,000,000 - - ผู้ใช้รถใช้
ถนนร้อยละ 
60 มีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

5 ก่อสร้างศูนย์
จําหน่ายอาหาร/
สินค้าพื้นเมือง
รองรับการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในจังหวัด
มุกดาหาร 

-ถมดิน และเทพื้น คสล. 9,000 ตรม. 
-ก่อสร้างโรงอาหาร,หอประชุม, 
-ก่อสร้างอาคารพักคอย  4 หลัง 
-อาคารห้องน้ํา 2 หลัง 
-ขยายเขตไฟฟ้า และระบบประปา 

- - - 30,000,000 - นักท่องเที่ยวมี
ความพึง

พอใจ ร้อย
ละ 70 

การ
ท่องเที่ยว
เป็นที่รู้จัก

ของ
นักท่องเที่ยว 

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 

6 ปรับปรุงสนาม
กีฬากลาง อําเภอ
หนองสูง 

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับ การ
ให้บริการพื้นที่ใช้งาน 
ให้เป็นสนามมาตรฐาน 

-ขุดลอกทางระบายน้ํา รอบสนาม 
-ปรับปรุงห้องน้ําหลังอฒัจันทร์ 
-ปรับพื้นที่สนามฟุตบอล(ถมดินยกระดับ บดอดัให้
ได้ระดับระนาบ) 
-ติดตั้งเครื่องกระจายเสียงในอฒัจันทร์ 
-ปรับปรุงลู่และลานกรีฑา 

- - - 10,000,000 - ผู้ใช้บริการ
สนาม ร้อย
ละ 70 มี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น 

สนง.การ
ท่องเที่ยว
และกีฬา 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๔ พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ถนนลาดยางทางหลวง 
หมายเลข มห 3002 บริเวณ
บ้านหนองแต ้หมู่ 1 ต.หนอง
สูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อระบายน้ําท่วมขังถนน
และให้การ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาด กว้าง .040 เมตร ยาว 300 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

- - 780,000 - - ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมวดการ
ทาง

มุกดาหาร 

8 ก่อสร้างรางระบายน้ําข้าง
ถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่น 
หมายเลข อบจ.มุกดาหาร 
0022 บริเวณภายในบ้านนา
หนองแคน หมู่ 2 ต.หนองสูง 
อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

เพื่อระบายน้ําท่วมขังถนน
และให้การ 
คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
และปลอดภัย 

ขนาด กว้าง .040 เมตร ยาว 165 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 

412,500 412,500 - - - ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนน มีความ
พึงพอใจ 
ร้อยละ 7๐ 

ประชาชน
ผู้ใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อบจ.
มุกดาหาร 

รวม 8  โครงการ - - 412,500 7,660,000 15,780,000 40,000,000 0 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการเกษตรให้มรประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
���� แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ วตัถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่จะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 ขุดลอกห้วยบอน  บ้านป่าเม็ก 
หมู่ 5 ต.หนองสูง อ.หนองสูง 

เพิ่มพื้นที่รองรับกัก
เก็บน้ํา เพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

กว้าง  5 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 4 เมตร 
หรือตามแบบ อบจ.
มุกดาหาร 

 500,000 - - - รองรับน้ําเพิ่มขึ้น หรือ
มีความจุ 8,000 ลบ.
ม. 

ปัญหาการคลาด
แคนน้ํา/แล้ง 
ลดลง 

อบจ.
มุกดาหาร 

2 ขุดลอกห้วยตอบแป้น บ้านป่า
เม็ก หมู่ 5 ต.หนองสูง อ.
หนองสูง 

เพิ่มพื้นที่รองรับกัก
เก็บน้ํา เพื่อ
การเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

กว้าง  5 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึก 4 เมตร 
หรือตามแบบ อบจ.
มุกดาหาร 

500,000 - - - - รองรับน้ําเพิ่มขึ้น หรือมี
ความจุ 8,000 ลบ.ม. 

ปัญหาการคลาด
แคนน้ํา/แล้ง 
ลดลง 

อบจ.
มุกดาหาร 

3 ขุดลอกสายหนองโอ(ห้วยสาย
หนองโอ) บ้านหนองสูง หมู่ 8 
ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 

ให้มีพื้นที่กักเก็บน้ํา
เพื่อการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

กว้าง 45 เมตร ยาว 
300 เมตร 
 

- - 500,000 - - ครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นที่ร้อยละ ๖๐ ได้มี
น้ําใช้เพื่อการเกษตร
ตลอดปี 

เกษตรมีผลผลิต
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

หน่วยทหาร
พัฒนา/กรม
ทรัพยากร

น้ํา 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่  ๑ ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพิ่มมูลค่า 
ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวดัมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกจิและการเกษตร 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ���� แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ทีจะขอ
ประสาน 

๒๕๖6 
(บาท) 

๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ขุดลอกสระน้ําสวน
สุขภาพหลังสนามกีฬา
กลางอําเภอหนองสูง 

เพิ่มพื้นที่รองรับกักเก็บ
น้ํา เพื่ออุปโภค-บริโภค 
และให้เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กว้าง 30 เมตร และ 80 
เมตร  ยาว 140 เมตร และ 
160 เมตร ลึกเฉลี่ย 
 7 เมตร พร้อมเทคอนกรีต 

- - - 5,000,000 - พื้นที่รองรับน้ําเพิ่มขึ้น 
หรือมีความจ ุ
55,000 ลบ.ม. 

ปัญหาการคลาด
แคนน้ํา/น้ําท่วม 
ลดลง 

หน่วยทหาร
พัฒนา/กรม
ทรัพยากร
น้ํา 

5 ขุดลอกแหล่งน้ําสาย
ถ้ําลอดพื้น นากกเผิ้ง 
บ้านนาหนองแคน หมู่ 
2 ต.หนองสูง 

เพิ่มพื้นที่รองรับกักเก็บ
น้ํา เพื่อการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค 

กว้าง  20 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึกเฉลี่ย 5 เมตร 

480,000 480,000 - - - รองรับน้ําเพิ่มขึ้น หรือ
มีความจ ุ5,000 ลบ.
ม. 

ปัญหาการคลาด
แคนน้ํา/แล้ง 
ลดลง 

อบจ.
มุกดาหาร 

รวม 5  โครงการ - - 980,000 980,000 500,000 500,000 0 - - - 



รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) 

สําหรับ โครงการที่เกนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทีใ่ชส้ําหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลตําบลหนองสูงเหนือ อําเภอหนองสูง จังหวดัมุกดาหาร 
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แบบ ผ.02/2 

ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ พฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดมุกดาหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพฒันา อปท. ที ่๖ ด้านส่งเสริมศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 
   ���� แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ วตัถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัชีว้ดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่จะขอประสาน ๒๕๖6 

(บาท) 
๒๕๖7 
(บาท) 

๒๕๖8 
(บาท) 

๒๕๖9 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดงานประเพณี 
โฮมเหง้าเผ่าผู้ไทยไหว้พระ
ไกรสรราช  ประจําปี 

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

๑  ครั้ง/ปีประชาชน
ในเขตเทศบาล 

- 10๐,๐๐๐ 100,000 200,000 - ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ ได้มีส่วน
ร่วมในการ
อนุรักษ์ประเพณี 

ประชาชนได้
อนุรักษ์ประเพณี
และมีความ
สามัคคีในชุมชน 

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา/อบจ.
มุกดาหาร 

2 โครงการจัดงานถนน
วัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อ
การท่องเที่ยว อ.หนองสูง 
จ.มุกดาหาร 

ให้มีต้นทุนทาง
วัฒนธรรม และนําเสนอ
ประชาสัมพันธ์วิถีวชีิต
ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม จํานวน 
6 ครั้ง /ปี 

- 150,000 200,000 200,000 200,000 ผู้เข้าชมและ
ท่องเที่ยวร้อยละ 
70 มีความพึง
พอใจและ
ประทับใจในการ
จัดงาน 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากทุน
วัฒนธรรม 

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา/อบจ.
มุกดาหาร 

3 โครงการจัดงานผู้ไทย
นานาชาติ/ผู้ไทยโลก 

เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีงามของชนเผ่าผู้ไท 
และเพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ไมตรีของ
ชนเผ่าระดับชาติ 

จัดกิจกรรมการ
แสดง
ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทย 
ระดับนานาชาติ 
จํานวน 1 ครั้ง 

- - - - ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนใน
พื้นที่ร้อยละ ๘๐ 
ได้มีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ประเพณ ี

เกิดความสัมพันธ์
ที่ดีของชนเผ่าภู
ไทยระหว่าง
ประเทศ 

สนง.การ
ท่องเที่ยวและ
กีฬา/อบจ.
มุกดาหาร 

รวม  3 โครงการ - - 0 250,000 300,000 400,000 700,000 - - - 






























