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คำนำ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 8 (2)
บัญญัติให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีอานาจหน้าที่ในการ
ก า ห น ด น โ ย บ า ย ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
คณะกรรมการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการจัง หวัดหนองบัวลาภู (ก.บ.จ.นภ.) ได้ดาเนินการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561–2565) ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ฉบั บทบทวนของคณะกรรมการบู รณาการนโยบายการพั ฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่ อ วั น ที่ 5 กั น ยายน 2561 ได้ ใ ห้
ความสาคัญ กั บคุณ ภาพของแผนพัฒนาจั งหวั ด โดยให้เชื่ อมโยงกั บนโยบายรั ฐบาล แผนบริหารราชการแผ่ นดิ น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ประเทศ
ไทย 4.0 รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆเช่น แผนพัฒนาการเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย แผนจัดการคุณภาพสิ่ง แวดล้อม แผนแม่บทบริหาร
จัดการน้า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง สิ่งแวดล้อม (ป่าไม้ ขยะ หมอกควัน ) ปรองดองสมานฉันท์ ผัง เมือง เป็นต้น รวมถึงข้อสั่ง การของ
นายกรั ฐ มนตรี โ ดยมี ก ารพั ฒ นาตั ว ชี้ วั ด จั ง หวั ด ครบทุ กมิ ติ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ ประเทศ ซึ่ ง แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู (พ.ศ. 2561-2565) นี้ ได้จัดทาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง
ปัจจัยภายใน ภายนอกจากตัวชี้วัดและบริบทของจังหวัดเพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
แต่ละระดับ รวมทั้ง แผนงาน/โครงการ โดยมีการบูรณาการเป้าหมายและงบประมาณ ทั้งระดับ กระทรวง จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย ตัวชี้วัดการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับระดับประเทศ ซึ่งจะ
สามารถใช้เป็ นกรอบการขับ เคลื่อนเป้าหมายของจัง หวั ดและกาหนดภารกิจของส่ว นราชการในระยะของแผนฯ
ดังกล่าวต่อไป

สารบัญ
หน้า
- คานา
- ส่วนที่ 1 : ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด

1

- ส่วนที่ 2 : ประเด็นการพัฒนา

45

- ส่วนที่ 3 : แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด (แบบ จ.1)

51

- ภาคผนวก

ห น้ า | 1

ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
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ตราประจาจังหวัด

พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระหัตถ์ซ้ายทรงพระแสงดาบ
ออกแบบให้ประทับยืนหน้าศาล เพื่อเน้นให้เห็นเด่นชัดเป็นประธานของดวงตรา
หนองบัว แสดงให้เห็นว่าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองบัว
ภูเขา แสดงว่าเป็นจังหวัดที่มีภูเขาและป่าไม้ อันได้แก่ เทือกเขาภูพาน
ชื่อจังหวัดบนพื้นผ้า หมายถึง เป็นจังหวัดที่มีหัตถกรรมทอผ้าพื้นเมืองเป็นหลัก
ชายทั้งสองข้างที่ผูกเป็นปม หมายถึง ความสามัคคีที่ผูกพันแน่นแฟ้นของชาวหนองบัวลาภู
ใช้อักษรย่อว่า “นภ”

ธงประจาจังหวัด

ลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีขาว
มีดวงตราสัญลักษณ์ประทับอยู่ตรงกลาง

สีประจาจังหวัด

สีขาว หมายถึง แผ่นดินธรรมและความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ
สีชมพู หมายถึง ดินแดนดอกบัว
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ดอกไม้ประจาจังหวัด

ดอกบัวหลวงสีชมพู

ต้นไม้ประจาจังหวัด
ต้นพะยูง
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dalbergia cochinchinensis Pierre ex Laness. ในวงศ์ Leguminosae
เนื้อไม้สีแดงคล้า ใช้ทาเครื่องเรือน

คาขวัญของจังหวัดหนองบัวลาภู
“ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา
แผ่นดินธรรมหลวงปู่ขาว เด่นสกาวถาเอราวัณ นครเขือ่ นขันธ์กาบแก้วบัวบาน ”
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1.1 ความเป็นมา
ยุคก่อนประวัติศาสตร์
จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานตาม
โครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษภาชนะดินเผา ทั้งแบบผิวเรียบและแบบตกแต่งผิวด้วยการเขียนสีและลวดลายต่างๆ
เช่น หินดินเผา หินบดเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสาริด อายุ ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีหลักฐานที่ปรากฏ
เด่นชัด ได้แก่
- แหล่งโบราณคดี โนนพร้าว บ้านกุดคอเมย ต.กุดดู่ อ.โนนสัง
- แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง บ้านกุดกวางสร้อย ต.บ้านถิ่น อ.โนนสัง เป็นต้น
ยุคประวัติศาสตร์
- สมัยทราวดี
มนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น มีหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ ใบเสมาหินทรายที่วัดพระธาตุเมือง
พิณ อ.นากลาง และวัดป่าโนนคาวิเวก อ.สุวรรณคูหา เป็นต้น

- สมัยพระไชยเชษฐาธิราช
ประมาณปี พ.ศ. 2106 พระไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุ งศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทร์) ได้อพยพผู้คนมา
อยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้สร้างพระพุทธรูปและศิลาจารึกไว้ที่ถ้าสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา และนาไพร่พลมาบูรณะ
สร้างบ้านแปงเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นใหม่ที่ริมหนองบัว ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่สมัยขอมเรืองอานาจได้สร้างพระพุทธรูป
วิหาร ขุดบ่อน้าในบริเวณวัดในหรือวัดศรี คูณเมืองและยกฐานะขึ้นเป็นเมื อง “จาปานครกาบแก้วบัวบาน” หรือเมือง
“หนองบัวลุ่มภู”
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- สมัยกรุงศรีอยุธยา
ประมาณปี พ.ศ. 2117 ช่ว งเสี ย กรุงศรีอ ยุธ ยาให้ พ ม่ าครั้งที่ 1 สมเด็จ พระนเรศวรได้ ต ามเสด็ จ
พระมหาธรรมราชาพระราชบิ ดายกทัพเข้ารบกับกรุ งศรีสัตตนาคนหุต(เวียงจันทร์) และได้นากองทัพเสด็จประทับ
พักแรมที่ริมหนองบัวแต่ทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษเสียก่อน จาต้องเลิกทัพเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยา
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2302 สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา พระวอ
พระตา ซึ่งเป็นเสนาบดีของเจ้ากรุงเวี ยงจันทร์ได้อพยพหนีข้ามลาน้าโขง มาตั้งภูมิลาเนาบูรณะสร้างบ้านแปงเมือง
“จาปานครกาบแก้วบั วบาน” ขึ้น ใหม่และตั้งชื่อว่า “ นครเขื่ อนขัน ธ์กาบแก้วบั วบาน” แต่ภ ายหลั งประมาณปี
พ.ศ. 2310 ถูกกองทัพของพระเจ้าสิริบุญสาร โอรสเจ้าเมืองเวียงจันทร์ตีแตกในเวลาต่อมา

- สมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์
ประมาณปี พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุงธนบุ รีได้โปรดให้ พ ระยาจัก รียกกองทั พมาปราบพระเจ้าสิ ริ
บุญสารจนได้รับชัยชนะในที่สุด และนาพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปปางต่างๆ กลับมาถวายพระเจ้าตากสินแห่งกรุง
ธนบุรีและได้รับการปูนบาเหน็จเป็น “เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน จึงได้ขึ้นกับ
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมา
- สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
พ.ศ. 2369-2406 ในรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา
จึงส่งกองทัพไทยมาปราบ เจ้าอนุวงษ์ได้ถอยทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ฝ่ายไทยติดตามขับไล่ตามจับเจ้าอนุ
วงษ์ได้ที่เวียงจันทร์ แล้วนาตัวกลับไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 4 ได้จัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทางลุ่มน้าโขงใหม่โดยให้ข้าหลวง
เมืองหนองคายบังคับบัญชาเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นกับเมืองหนองคาย ต่อมาสังกัดอยู่กับ หัวเมืองลาวพวน พระปทุมเท
วาภิบาล เจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งพระวิชโยดมกมุทเขต มาครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และเปลี่ยนชื่อ
เมืองใหม่ว่า “กมุทธาสัย”
พ.ศ. 2449 ได้โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเป็น “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ขึ้นอยู่บริเวณหมาก
แข้ง พ.ศ. 2450 ได้โปรดเกล้ าฯให้ กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆ ในบริเวณบ้านหมากแข้งตั้งเป็นเมืองจัตวา
เรีย กว่า เมืองอุดรธานี ส่วนเมืองในสั งกัดบริเวณให้ มีฐานะเป็นอาเภอ เมืองหนองบัวลาภู จึงกลายเป็น “อาเภอ
หนองบัวลาภู” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอาเภอคนแรก
พ.ศ. 2536 รัฐ บาลมีก ารกระจายอ านาจมายังส่ ว นภู มิภ าค เพื่ อประโยชน์ ด้านการปกครองการ
ให้บริการของรัฐ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น คณะรั ฐมนตรีและรัฐสภา
จึงได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัยและคณะ และ
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ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน
1.2 ลักษณะทางกายภาพ
ขนาดและที่ตัง
จังหวัดหนองบั วล าภู ตั้งอยู่ ระหว่างเส้ นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ และเส้ นแวงที่ 102 องศาตะวันออกอยู่ทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (กรุงเทพฯ
– นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี - หนองบัวลาภู) เป็นระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร โดยห่างจากจังหวัด
อุดรธานี – หนองบัวลาภู ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี - เลย) ประมาณ 46 กิโลเมตร หรือตามทาง
หลวงแผ่ น ดิน หมายเลข 228 (กรุงเทพ – สี คิ้ว – ชัยภู มิ – ชุมแพ – ศรีบุญ เรือง - หนองบัว ล าภู) ประมาณ 518
กิโลเมตร
มีขนาดพื้นที่ รวมทั้งจังหวัด 3,859.1 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,937.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.27
ของภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ และร้ อ ยละ 0.75 ของประเทศ (พื้ น ที่ ป ระเทศ 513,029 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
320,696,898,125 ไร่)

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ อ. น้าโสม อ. บ้านผือ
จ.อุดรธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับ อ. สีชมพู
อ.หนองนาคา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. ภูกระดึง อ. วังสะพุง
อ. ผาขาว และ อ.เอราวัณ จ.เลย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ. บ้านผือ อ. กุดจับ
อ. หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้น ที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลาภู เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่น ลอนตื้นถึงลอนลึก
มีความสูงเฉลี่ ยจากระดับ น้าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเป็นภูเขาติดต่อกับอาเภอน้าโสม จังหวัดอุดรธานี อาเภอนาด้วง และอาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พื้นที่มีลักษณะ
ลาดลงไปทางทิศใต้และตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้าลาพะเนียง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและลูกรังไม่
สามารถเก็บน้าหรืออุ้มน้า ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวเทือกเขาภูพานกั้นเขตแดน กับจังหวัดอุดรธานีตลอด
แนวจากเหนือลงใต้ และติดต่อกับภูเขาในอาเภอโนนสัง ส่วนตอนใต้ของจังหวัดติดกับอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
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ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน
ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจาปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้ นเมือง
ร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและร้อน
อากาศ
จังหวัดหนองบัวลาภูจัดเป็นจังหวั ดที่มีอากาศบริสุทธิ์อยู่ทั่วไป เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษ
และไม่มีปัญหาการจราจร บรรยากาศเหมาะสาหรับการพักผ่อนทั้งระยะสั้นและระยะยาว

1.3 ข้อมูลการปกครอง/ประชากร
การแบ่งเขตการปกครอง
จังหวัดหนองบัวลาภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อาเภอ 58 ตาบล 687 หมู่บ้าน 33 ชุมชน
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 อบจ. , 1 เทศบาลเมือง , 23 เทศบาลตาบล และ 43 อบต.
ตารางการแบ่งเขตการปกครอง
อาเภอ

จานวนตาบล จานวนหมู่บ้าน/ชุมชน จานวนอปท. จานวนส่วนราชการ
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)
(แห่ง)

เมืองหนองบัวลาภู

15

153 / 33

16

13

ศรีบุญเรือง

12

158

14

14

นากลาง

9

127

10

14

โนนสัง

10

107

33

14

นาวัง

5

51

6

15

สุวรรณคูหา

8

91

9

14

รวม

58

687 / 33

68

84

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดหนองบัวลาภู 2561
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ระยะทางจากจังหวัดถึงอาเภอ
ตารางระยะทางจากจังหวัดถึงอาเภอ
อาเภอ

ระยะทาง (กม.)

เมืองหนองบัวลาภู

3

ศรีบุญเรือง

33

นากลาง

30

โนนสัง

42

นาวัง

43

สุวรรณคูหา

65

ประชากร
จังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2561 (พฤศจิกายน 2561) มีประชากรทั้งสิ้น 512,106 คน เป็นชาย 255,953 คน คิดเป็น
ร้อยละ 49.98 ของประชากรทั้งหมด หญิง 256,153 คน คิดเป็นร้อย 50.02 จานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 147,650 ครัวเรือน
ตารางแสดงจานวนประชากรในจังหวัดหนองบัวลาภู
อาเภอ

ประชากร(คน)

จานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

เมืองหนองบัวลาภู

68,032

68,520

136,552

44,215

ศรีบุญเรือง

56,061

55,317

111,378

30,808

นากลาง

46,430

46,270

92,700

26,072

โนนสัง

32,567

32,822

65,389

16,634

นาวัง

18,569

18,730

37,299

10,797

สุวรรณคูหา
รวม

34,294
255,953

34,494
256,153

68,788
512,106

19,124
147,650

ที่มา : ที่ทาการปกครองจังหวัดหนองบัวลาภู ณ เดือนพฤศจิกายน 2561

1.4 ข้อมูลเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางเศรษฐกิจ
 พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ข้ า วเหนี ย ว ข้ า วจ้ า ว อ้ อ ยโรงงาน มั น ส าปะหลั ง ข้ า วโพด-เลี้ ย งสั ต ว์
ถั่วเหลือง ผลไม้ โดยมียางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่
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ข้าวนาปี
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

พืนที่เพาะปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
204,475
214,087
60,689.62 81,990.59 89,589.38 500.39
784.24
986.83
201,102
115,934
122,167
122,457
48,401.45 52,163.05 46,186.56 464.65
366.71
554.24
126,062
119,097
124,949
47,610.85 39,213.39 50,042.10 365.41
350.57
620.77
151,144.18 132,162.40 136,343
63,955.15 54,463.49 55,409.70 557.69
494.80
707.03
69,948
80,608
74,026.29 23,732.47 29,764.68
30,089
248.83
270.56
315.93
21,183
22,217
22,392
9,220.24
9,284.48
9,989.40
51.77
74.32
81.16
685,373.18 680,726.40 694,254.29 253,609.79 266,879.67 281,306.14 2,127.79 2,300.28 3,132.11

การปลูกข้าวนาปีในจังหวัดหนองบัวลาภู พบว่า มีการปลูกในทุกๆ พื้นที่ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยมปลูก
มากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอเมือง และอาเภอศรีบุญเรือง โดยจานวนพื้นที่เพาะปลูก (ไร่) ในแต่ละปีไม่เท่ากัน ในปี
2560 มีจานวนพื้นที่ลดลงจากปี 2559 ส่วนปี 2561 มีจานวนพื้นที่เพาะปลูกมากกว่าทุกปี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพ
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้าผิวดิน หรือปริมาณน้าฝนในแต่ละปีแตกต่างกัน หรือในปี 2560 เกษตรกรส่วน
หนึ่งหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น อ้อย ส่วนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น
ทุกๆ ปีตามลาดับ เช่นเดียวกับมูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท) ที่ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 จะมีมูลค่าผลผลิตรวม
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปีตามลาดับเช่นเดียวกัน
อ้อย
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

พืนที่เพาะปลูก (ไร่)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
88,933
90,530
N/A
N/A
206,747
266,828
N/A
10,108
8,362
N/A
212,007
192,973
N/A
112,316
120,010
N/A
50,889
53,509
N/A
681,000
732,212

ผลผลิตรวม (ตัน)
มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2559 ปี 2560
ปี 2561
N/A
946,438.12
354,162.50
N/A
1,060.01 318.75
N/A
1,915,496.60 2,237,174.50
N/A
2,087.89 2,170.06
N/A
64,001
37,750.00
N/A
76.80
32.47
N/A
1,600,380 1,542,792.50
N/A
2,240.53 1,326.80
N/A
593,580
666,135.00
N/A
831.01
779.38
N/A
707,268
693,576.00
N/A
919.45
554.86
N/A 5,827,163.72 5,531,590.50 N/A
7,293.67 5,125.94

การปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวลาภูถือเป็นพืชทางการเกษตรที่นิยมปลูก จากข้อมูลพบว่า มีการปลูกในทุกๆ
พื้นที่ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอนากลาง และอาเภอศรีบุญเรือง จานวนพื้นที่
เพาะปลูก (ไร่) ในปี 2560 และ ปี 2561 จะเพิ่มขึ้นตามลาดับ เนื่องจากอ้อยในช่วงปี 2560 ยังเป็นที่ต้องการของ
ตลาดและสร้างได้ให้เกษตรกรได้ง่ายกว่าการปลูกพืชชนิดอื่นๆ หากแต่ จานวนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2561 กลับมี
ผลผลิตที่ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเกษตรกรปลูกอ้อยติดต่อกันโดยไม่มีการพักดิน ทาให้อ้อย
เจริญเติบ โตได้ไม่เต็มที่ หรือ สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกไม่ส ม่าเสมอ ซึ่งจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมูล ค่า
ผลผลิตรวม (ล้านบาท) ที่ในปี 2561 มีมูลค่าผลผลิตลดลงจากปี 2560 ที่อาจมีสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุมาจากน้าตาล
ในระบบของตลาดทั่วมีมากเกินความต้องการ
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มันสาปะหลัง
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

พืนที่เพาะปลูก (ไร่)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
17,924
16,773
15,601
23,557
26,723
24,644
19,473
17,951
11,842
11,306
16,444
18,588
62,977
50,505
32,996
1,967
2,538
3,234
137,204
130,934
106,905

ผลผลิตรวม (ตัน)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
34,085.70 28,532.00 27,887.38
28,951.09 43,883.97 39,241.40
26,341.10 47,876.28
25,713
19,523.90 29,266.10 38,651.50
101,256.74 99,282.00
71,754
3,426.50
2,472.75
3,937.50
213,585.03 251,313.10 207,184.78

มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
74.65
33.67
53.54
51.53
91.72
91.04
44.25
67.98
55.80
37.88
36.29
65.71
201.50
136.02
143.51
6.17
5.12
7.91
405.10
392.47
418.51

การปลู ก มั น ส าปะหลั งในจั งหวัด หนองบั ว ล าภู จากข้อ มู ล พบว่า มี ก ารปลู ก มั น ส าปะหลั งในทุ ก ๆ พื้ น ที่
ของจังหวัด โดยอาเภอที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนากลาง โดยจานวนพื้นที่
เพาะปลูก (ไร่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีพื้นที่ลดลงทุกปีตามลาดับ อาจมีสาเหตุมาจากเกษตรกรส่วนหนึ่ง
หันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน ส่วนจานวนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2560 จะมีผลผลิตมากกว่าปีอื่นๆ และในปี 2561 จะมี
ผลผลิตน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับปี 2559 และปี 2560 ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริ มาณน้า
ผิวดิน หรือปริมาณน้าฝนในแต่ละปีแตกต่างกัน มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท) ในปี 2560 จะมีมูลค่าผลผลิตน้อยกว่าปี
2559 และปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากราคาซือ้ -ขายมันสาปะหลังในปี 2560 ตกต่ากว่าในปีอื่นๆ นั่นเอง
ยางพารา
อาเภอ
เมือง
นากลาง
โนนสัง
ศรีบุญเรือง
สุวรรณคูหา
นาวัง
รวม

ปี 2559
22,550
26,426
9,568.39
35,539.88
35,516
13,546
143,146.27

พืนที่เพาะปลูก (ไร่)
ปี 2560
23,326
21,595
9,466.12
32,542.07
36,850
15,028
138,807.19

ปี 2561
22,602
21,287
9,441.12
28,230.07
38,203
10,645
130,408.19

ผลผลิตรวม (ตัน)
มูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
1,677
1,330.69
68.23
37.87
14.81
N/A
2,161.47
6,983.28
1,157.20
50.43
16.83
N/A
392.10
720.66
1,049.68
17.53
5.35
N/A
4,721.55
5,726.63 17,390.65 179.70
60.64
N/A
37,821.07 7,999.62
N/A
1,523.43 98.40
N/A
3,475.84
1,900.81
541.63
96.66
18.17
N/A
50,249.03 24,661.69 20,207.39 1,905.63 214.20
N/A

การปลู กยางพาราในจังหวัดหนองบัวล าภู จากข้อมูลพบว่า มีการปลู กยางพาราในทุกๆ พื้นที่ของจังหวัด
โดยอาเภอที่นิยมปลูกมากที่สุดในจังหวัด คือ อาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอศรีบุญเรือง โดยจานวนพื้นที่เพาะปลูก
(ไร่) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีพื้นที่ลดลงทุกปีตามลาดับ อาจมีสาเหตุมาจากเกษตรกรส่วนหนึ่งหันไปปลูก
พืชชนิดอื่นแทน ซึ่งสอดคล้องกับจานวนผลผลิตรวม (ตัน) ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ที่มีจานวนผลผลิตลดลง
ทุกปีตามลาดับเช่นเดียวกัน และมูลค่าผลผลิตรวม (ล้านบาท) ในปี 2561 ที่มูลค่าผลผลิตร่วงจากปี 2559 คิดเป็น
อัตราที่สูงมาก เนื่องจากในปี 2560 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่ของโลก ทาให้
เกิดการชะลอซื้อของประเทศผู้ใช้ยาง อีกทั้งปริมาณผลผลิตและความต้องการใช้ยางไม่สมดุลกัน เป็นต้น
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ข้อมูลสถาบันกลุ่มเกษตรกร ปี 2561
สถาบันเกษตรกร

จานวนกลุ่ม

สมาชิก (ราย)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
กลุ่มยุวเกษตรกร
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
อาสาสมัคร

65
44
6
1,485
54
3
1
-

Smart Farmer

-

Young Smart Farmer
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
รวม

14
6
1,603

975
660
เครือข่าย ศพก. 64 เครือข่าย
41,419
810
87
716
2,572
899 (ต้นแบบ 25 ราย/
กาลังพัฒนา 712 ราย)
70 (ต้นแบบ 12 ราย)
28,126

ที่มา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

พืนที่เกษตรแปลงใหญ่

รวมทังสิน

พืนที่ (ไร่)

จานวนเกษตรกร (ราย)

ปี 2559

11,865

1,892

ปี 2560

3,895

775

ปี 2561

10,211

770

25,971

3,437

หมายเหตุ
ข้าว
ข้าว
ผัก
มันสาปะหลัง
โคเนื้อ
ข้าว
อ้อย
ยางพารา
มันสาปะหลัง
ไผ่
กล้วยหอม
โคนม

4 แปลง
3 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
2 แปลง
4 แปลง
5 แปลง
2 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
1 แปลง
26 แปลง

ที่มา กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

 สัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญ คือ โคเนื้อ สุกร และไก่เนื้อ
ประมงนาจืด พื้นที่ทาการประมงที่สาคัญอยู่บริเวณอาเภอโนนสัง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับเขื่อนอุบลรัตน์
จังหวัดขอนแก่น สัตว์น้าจืดที่จับได้ ได้แก่ ปลา และกุ้งก้ามกราม
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ข้อมูลปริมาณสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2560/2561
อาเภอ/
โคเนือ(ตัว) โคนม (ตัว) กระบือ (ตัว) ไก่ (ตัว)
ปศุสัตว์
เมือง
8,094
433
2,924
684,746
นากลาง
6,636
383
1,123
233,102
โนนสัง
6,039
1,135
110,990
ศรีบุญเรือง
421
758
66,772
สุวรรณคูหา
293
669
99,221
นาวัง
690
993
87
52,232
รวม
25,587
1,809
6,696
1,247,063

เป็ด (ตัว)

สุกร (ตัว)

32,467
48,392
15,106
3,817
19,853
4,332
123,967

28,526
10,654
526
472
4,820
1,049
46,047

เกษตรกรผู้เลียงสัตว์
รวม (ราย)
7,054
3,387
3,103
2,844
3,802
1,422
21,642

ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลาภู

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2560/2561
โคเนื้อ จานวน 25,587 ตัว ให้ผลผลิต 5,943 ตัว/ปี ความต้องการภายในจังหวัด จานวน 3,153 ตัว/ปี คิด
เป็นร้อยละ 53.05 ส่งออกไปตลาดนัดโค-กระบือ จานวน 2,700 ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 46.95
โคนม จานวน 1,809 ตัว ให้ผลผลิต (น้ามนดิบ) 2,555 ตัน/ปี ส่งออกไปบริษัท CP-Meji จังหวัดสระบุรี
จานวน 1,825 ตัน และ อ.ส.ค. ขอนแกน จานวน 730 ตัน
กระบือ จานวน 6,696 ตัว ให้ผลผลิต 1,221 ตัว/ปี ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด จานวน 208 ตัว/ปี
คิดเป็นร้อยละ 25.22 ส่งออกไปตลาดนัดโค-กระบือ จานวน 913 ตัว/ปี คิดเป็นร้อยละ 74.78
สุกร จานวน 46,047 ตัว ให้ผลผลิต 52,728 ตัว/ปี ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด จานวน 38,151 ตัว
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 72.35 ส่ งออกให้ บ ริ ษั ท CP Food จั งหวั ด นครราชสี ม า บริษั ท หมู ณั ฐ (อุ ด รธานี ขอนแก่ น เลย
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) จานวน 14,577 ตัว คิดเป็นร้อยละ 27.65
ผลผลิ ตสั ตว์น้ าจื ดต่าง ๆ ปลานิ ล ปลาตะเพี ยน ปลายี่ส กเทศ มีผ ลผลิ ต 423.43 ตัน /ปี พื้น ที่เพาะเลี้ ยง
5,292.82 ไร่ เกษตรกรเพาะเลี้ยงจานวน 6,080 ราย ความต้องการบริโภคภายในจังหวัด 15,600 ตัน/ปี ผลผลิตไม่
เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในจังหวัด
 ข้อมูลนิติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคลตังใหม่

จดทะเบียนนิติบุคคล
เลิกกิจการ

นิติบุคคลคงอยู่

ปี 2558

ราย
93

ทุน
118.50

ราย
42

ทุน
51.10

ราย
631

ทุน
9,070,975,000.00

ปี 2559

111

183.40

30

48.96

708

9,673,275,000.00

ปี 2560
ปี 2561

161

416.78

24

31.85

828

11,673,895,000.00

65

97.50

23

38.95

880

11,853,407,657.00

(ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
ที่มา : สานักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลาภู 2561
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 ด้านอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวลาภู มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
(สะสม) ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 จานวนทั้งสิ้น 199 โรงงาน เงินลงทุนรวม 10.180.92 ล้านบาท และมี
จานวนคนงาน 5,133 คน โดยจาแนกออกเป็นจาพวกโรงงาน ดังนี้ (ไม่นับรวมโรงงานจาพวกที่ 1)
จาพวกที่

จานวนโรงงาน
ณ 31 ธันวาคม
2557

จานวนโรงงาน
ณ 31 ธันวาคม
2558

จานวนโรงงาน
ณ 31 ธันวาคม
2559

จานวนโรงงาน
ณ 31 ธันวาคม
2560

จานวนโรงงาน
ณ 31 สิงหาคม 2561

2
2
รวม

82
95
177

83
99
182

83
104
187

84
111
195

85
114
199

หมายเหตุ
- โรงานจาพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานทีม่ ีเครื่องจักรตั้งแต่ 5 - 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน
(สามารถประกอบกิจการได้ตามความประสงค์โดยไม่ต้องแจ้ง/ขออนุญาต)
- โรงานจาพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานทีม่ ีเครื่องจักรตั้งแต่ 20-50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน
- โรงานจาพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานทีม่ ีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป และคนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป

กลุ่มอุตสาหกรรมที่สาคัญ 5 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่
1.1 อุตสาหกรรมอาหาร ที่สาคัญได้แก่ โรงงานผลิตน้าตาลทรายขาว จานวน 1 โรง รองลงมา ได้แก่ โรงงานผลิต
น้าดื่ม น้าแข็งหลอด ลูกชิ้น และแป้งทาขนมจีน ตามลาดับ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานในกลุ่มนี้ ทั้งสิ้น 24 โรงงาน เงินลงทุน
4,909.70 ล้านบาท คนงาน 1,197 คน
1.2 การผลิตอื่น ๆ ที่สาคัญได้แก่ โรงงานโม่หิน จานวน 4 โรง รองลงมา ได้แก่ โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า ขุดตัก
ทราย ปัจจุบันมีจานวนโรงงานในกลุ่มนี้ ทั้งสิ้น 12 โรงงาน เงินลงทุน 2,611.04 ล้านบาท คนงาน 373 คน
1.3 ผลิตภัณฑ์อโลหะ ที่ส าคัญได้แก่ ทาผลิตภัณฑ์คอนกรีต อิฐบล็อก เสาปูน ท่อคอนกรีต ปัจจุบันมีจานวน
โรงงานในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 60 โรงงาน เงินลงทุน 96.51 ล้านบาท คนงาน 450 คน
1.4 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ ที่สาคัญได้แก่ อู่ซ่อมรถยนต์ อู่เคาะพ่น
สีรถยนต์ ปัจจุบันมีจานวนโรงงานในกลุ่มนี้ทั้งสิ้น 17 โรงงาน เงินลงทุน 153.63 ล้านบาท คนงาน 153 คน
1.5 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ที่สาคัญได้แก่ โรงงานทาเครื่องเรือนจากไม้ การทาเฟอร์นิเจอร์ การผลิตชิ้น
ไม้สับ จานวนโรงงานในกลุ่มกลุ่มนี้ ทั้งสิ้น 18 โรงงาน เงินลงทุน 36.62 ล้านบาท คนงาน 217 คน
โรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญและมีศักยภาพของจังหวัด เช่น
1. บริษัท น้าตาลเอราวัณ จากัด ผลิตน้าตาลทรายขาว ตั้งอยู่ที่อาเภอนากลาง
2. บริษัท เอราวัณเพาเวอร์ จากัด ผลิตพลังงานไฟฟ้า และผลิตไอน้า ตั้งอยู่ที่อาเภอนากลาง
3. บริษัท เอ็น บี แอพพาเรล จากัด ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
4. บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จากัด ประกอบกิจการโม่ บด ย่อยหิน ตั้งอยู่ที่อาเภอนากลาง
5. บริษัท กล้าทิพย์ จากัด ประกอบกิจการสีข้าว ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
6. บริษัท ศรีไทยใหม่การเกษตร จากัด ประกอบกิจการสีข้าว ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด อุดรไพบูลย์ ทามันเส้น มันอัดเม็ด ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
8. บริษัท ซี เอช ซี รับเบอร์ จากัด ผลิตน้ายางข้น สกิมเครฟและสกิมบลอค ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงน้าแข็งหนองบัวลาภูสายฝน ผลิตน้าแข็งหลอด ตั้งอยู่ที่อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
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โรงโม่หินที่ได้รับประทานบัตรและเปิดดาเนินการ 3 แห่ง
1. บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จากัด ตั้งอยู่ที่ ตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
2. บริษัท ศรีนาวัง จากัด ตั้งอยู่ที่ ตาบลเทพคีรี อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู
3. บริษัท ช.นิยม จากัด ตั้งอยู่ที่ ตาบลด่านช้าง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
โรงโม่หินที่ได้รับประทานบัตรและหยุดดาเนินการ 2 แห่ง
1. บริษัท โชคอนันต์ก่อสร้างอุดรธานี จากัด ตั้งอยู่ที่ ตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
2. โรงโม่หินสากล (นายสมชาติ เชยคาแหง) ตั้งอยู่ที่ ตาบลด่านช้าง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และการย่อยหิน จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพ
ในด้านการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และการย่อยหิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจโรงโม่หิ นในพื้ นที่อาเภอนากลางและ
อาเภอนาวัง มีตลาดรองรับ ส่วนใหญ่ อยู่ใ นพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดเลย
 ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู (Gross Provincial Product : GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของ
กลุ่มจังหวัด ณ ราคาประจาปี 2559 เท่ากับ 237,187 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์มวลรวมหวัดหนองบัวลาภู ณ ราคา
ประจาปี เท่ากับ 23,407 ล้านบาท
ตารางแสดงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดและจังหวัด (GRP และ GPP) ณ ราคาประจาปี
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด

ปี 2555r

ปี 2556r

ปี 2557r

ปี 2558r

ปี 2559p

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มจังหวัด

1,275,649
210,915

1,373,003
233,586

1,319,175
220,398

1,363,967
224,708

1,432,122
237,187

อุดรธานี

95,264

101,097

102,839

103,293

107,524

เลย

40,100

41,004

42,653

41,640

44,980

หนองคาย
บึงกาฬ

34,155
22,412

36,689
23,376

34,567
19,971

36,296
21,651

37,812
23,463

หนองบัวลาภู
18,984
21,420
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

20,368

21,827

23,407

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบั วลาภู ณ ราคาประจาปี มีมูลค่า 23,407 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558
จ านวน 1,580 ล้ านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้ อยละ 7.2) สาขาการผลิ ตที่ มี มู ลค่าการผลิ ตสู งที่ สุ ด 3 ล าดั บแรก คื อ สาขา
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มีส่วนแบ่งมูลค่า 6,070 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของมูลค่าการผลิตทั้ง
จังหวัด ลาดับที่สอง คือ สาขาการศึกษา มีส่วนแบ่งมูลค่า 3,554 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.18 และลาดับที่สาม คือ
สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ มีส่วนแบ่งมูลค่า 3,075 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 13.14 นอกจากนี้สาขาอื่น ๆ มีส่วนแบ่ งมูลค่ารวม 10,708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 จัดเป็นลาดับสุดท้าย
ของภาค และลาดับที่ 77 ของประเทศ
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GPP จังหวัดหนองบัวลาภู ประจาปี 2559
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภู (GPP)
ปี พ.ศ. 2555 - 2559

เกษตรกรรม,
6,070 , 26%

อื่น ๆ,
10,708 , 46%

21,420

18,984

การขายส่ งและขาย
ปลีก, 3,075 , 13%

20,368

21,827

23,407

การศึกษา,
3,554 , 15%

2555

2556

2557

2558

2559

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ล้านบาท)

เกษตรกรรม

การศึกษา

การขายส่งและขายปลีก

อื่น ๆ

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / ข้อมูลเผยแพร่ ณ เดือนพฤษภาคม 2561

รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร
ในปี 2559 จังหวัดหนองบั วล าภู มีมูลค่ารายได้เฉลี่ยต่อหั วต่อปี (GPP per capita) อยู่ที่ 49,443 บาท
เป็ นลาดับที่ 77 ของประเทศ และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก ปี 2558 จานวน
3,552 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7

แผนภูมิ : แสดงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ประจาปี 2550 – 2559 (ณ ราคาประจาปี)
รายได้ ต่ อ หั ว ประชากรจั ง หวั ด หนอง บั ว ลาภู

(บาท/คน/ปี)
60,000
50,000
40,000

30,000

28,857 28,358 31,527

36,008

39,022 39,376

44,641 42,626 45,891

49,443

20,000
10,000
-

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

พ.ศ.2559

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ / ข้อมูลเผยแพร่ ณ เดือนพฤษภาคม 2561
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ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
ประเทศไทย
กลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
บึงกาฬ
หนองบัวลาภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย

ปี 2555
185,848
67,588
62,516
39,376
74,473
73,785
75,007

ปี 2556
193,471
72,925
65,609
44,641
79,343
75,587
80,909

ปี 2557
197,459
76,247
56,400
42,626
81,009
78,801
76,550

ปี 2558
204,459
72,831
61,494
45,891
81,682
77,072
80,736

ปี 2559
215,455
76,207
67,021
49,443
85,359
83,439
84,465

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2559

 ด้านการท่องเที่ยว
ในปี 2561 (ณ กั น ยายน 2561) ที่ ผ่ านมา พบว่ ามี นั ก ท่ อ งเที่ ยวเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ จั งหวั ด
หนองบัวลาภู จานวน 256,900 คน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 3.28 (8,162 คน) มีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวน
437.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2560 ร้อยละ 21.14 (76.34 ล้านบาท) จากตัวเลขรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น แต่ยังคงเป็นจังหวัดที่มีรายได้และจานวนนักท่องเที่ยวน้อยที่สุด เป็นลาดับที่ 77 ของประเทศ
ตารางแสดงจานวนรายได้และนักท่องเที่ยวของจังหวัด ปี 2559 - 2561
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
รายได้จากการท่องเที่ยว (ล้านบาท)
346.73
360.91
437.24
จานวนนักท่องเที่ยว (คน)
344,042
248,738
256,900
ที่มา : สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลาภู , 2561

ข้อมูลแสดงอันดับจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด – ต่าสุด 3 อันดับแรก ปี 2561
จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวต่าสุด
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
1
กรุงเทพมหานคร
1,197,593.85
หนองบัวลาภู
437.24
2
ภูเก็ต
489,739
อานาจเจริญ
494.23
3
เชียงใหม่
124,089.74
ยโสธร
941.70
ที่มา : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2561
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1.5 ลักษณะทางสังคม
สินทรัพย์ทางสังคม
1. การศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู มีสถานศึกษาในพื้นที่ทั้งสิ้น 374 แห่ง ประกอบด้วย
1.1 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จ านวน 338 แห่ ง แบ่ ง เป็ น
สถานศึ กษาในสั งกั ด ส านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาหนองบั ว ล าภู เขต 1 จานวน 212 แห่ ง สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 2 จานวน 105 แห่ง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 จานวน 21 แห่ง
1.2 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จานวน 2 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลาภู และวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลาภู
1.3 สถานศึ ก ษาในสั งกั ด ส านั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา จ านวน 6 แห่ ง ได้ แ ก่ วิท ยาลั ย เทคนิ ค
หนองบั ว ล าภู วิ ท ยาลั ย การอาชี พ ศรี บุ ญ เรื อ ง วิท ยาลั ย เทคโนโลยี บ ริห ารธุรกิ จ ศรีบุ ญ เรือ ง วิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี
บริหารธุรกิจรักไทย นากลาง วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยพิชญบัณฑิต
1.4 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จานวน 21 แห่ง
1.5 สถานศึกษาในสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 6 แห่ง
1.6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จานวน 1 แห่ง
ปี 2559 จานวนครู 4,098 คน นักเรียน 70,456 คน สัดส่วนครูต่อนักเรียน คิดเป็น 1 : 17
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2. การสาธารณสุข
ข้อมูลด้านสาธารณสุข ปี 2561
รายการ

2559

2560

จานวนผู้ป่วยใน (คน)

N/A

45,579

จานวนผู้ป่วยนอก (คน)

N/A

691,988

จานวนแพทย์ต่อประชากร

N/A

6,304

อัตราการเกิด

10.54

10.19

อัตราการตาย

8.22

7.67

N/A

1,666.93
109.80
39.01

ภาวะโรคและการบาดเจ็บ
- อัตราป่วยผู้ป่วยนอก
- อัตราป่วยผู้ป่วยใน
- อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางระบาดที่สาคัญ

2561
39,548
(ม.ค.-ส.ค. 61)
660,539
(ม.ค.-ส.ค. 61)
6,112
7.37
(ม.ค.–มิ.ย. 61)
3.81
(ม.ค.–มิ.ย. 61)
1,595.36
95.52
14.66
(ม.ค.-ส.ค. 61)

ที่มา : สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภู ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2561

จังหวัดหนองบัวลาภู มีจานวนโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
จานวน 7 แห่ง (ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ จานวน 6 แห่ ง เอกชน 1 แห่ง) ในปี 2561 มีสั ดส่ วนแพทย์ต่อ
ประชากรคิดเป็น 1 : 6,112 คน (คิดจากจานวนแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
จานวนการป่วยของผู้ป่วยนอก 5 อันดับแรก
ลาดับ
1
2
3
4
5

สาเหตุการป่วย
เนื้อเยื่อผิดปกติ
การติดเชื้อของทางดินหายใจส่วนบนแบบเฉียบพลันอื่น ๆ
เบาหวาน
ความดันโลหิตสูงที่ไม่มีสาเหตุนา
ความผิดปกติอื่น ๆ ของฟันและโครงสร้าง

จานวน (คน)
101,391
96,655
95,308
71,532
39,435

อัตรา : แสนประชากร
19,288.21
18,387.26
18,131.01
13,607.96
7,501.95

จานวนการป่วยของผู้ป่วยใน 5 อันดับแรก
ลาดับ
สาเหตุการป่วย
1 ปอดบวม
2 การดูแลมารดาอื่น ๆ ที่มีปัญหาเกีย่ วกับทารกในครรภ์ และถุงน้าคร่า และ
ปัญหาที่อาจจะเกิดได้ในระยะคลอด
3 ต้อกระจกและความผิดปกติของเลนส์อื่น ๆ
4 ภาวะอื่น ๆ ในระยะปริกาเนิด
5 การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่น ๆ , ไม่ระบุเฉพาะและหลายบริเวณในร่างกาย

จานวน (คน)
1,967
1,286

อัตรา : แสนประชากร
374.19
244.64

960
739
548

182.63
140.58
104.25
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จานวนและอัตราการตาย 6 อันดับแรก
ลาดับ

สาเหตุการป่วย

1
2
3
4
5
6

เนื้องอกร้ายของตับ ไม่ระบุรายละเอียด
ปอดบวม ไม่ระบุรายละเอียด
การติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ระบุชนิด
โรคเสื่อมอื่นของระบบประสาม ไม่ระบุรายละเอียด
ไตวาย ไม่ระบุรายละเอียด
เบาหวานที่ไม่ระบุรายละเอียด ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

จานวน
(คน)
206
189
179
103
144
116

ปี 2560
อัตรา : แสน
ประชากร
39.19
35.95
34.05
19.59
27.39
22.07

ปี 2561
จานวน
อัตรา : แสน
(คน)
ประชากร
112
21.02
104
19.52
72
13.52
67
12.58
61
11.45
49
9.20

3. แรงงาน
จังหวัดหนองบัวลาภู ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 มีจานวนผู้มีงานทาเท่ากับ 218,511 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
ผู้มีงานทาต่อกาลั งแรงงานทั้งหมด ร้อยละ 99.04 หากพิ จารณาสัดส่วนของการว่างงานต่อกาลังแรงงานทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ 0.06 มีจานวน 2,111 คน
ข้อมูลแรงงานผู้ที่มีงานทาและจานวนผู้ที่ว่างงาน

จานวนผู้มีงานทา
จานวนผู้ว่างงาน
รวมทั้งสิ้น

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

239,434
715
240,149

234,999
2,125
237,124

229,789
1,621
231,410

228,543
2,942
231,485

ไตรมาส 2 ปี 2561
(เดือนเมษายน - มิถุนายน)

218,511
2,111
220,622

ที่มา : สานักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลาภู , 2561

ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ในพืนที่จังหวัดหนองบัวลาภู ปี 2557 - 2561
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

เมียนมา
ลาว
กัมพูชา

62
267
132

78
252
241

51
207
115

48
292
108

ที่มา : สานักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลาภู , 2561

ไตรมาส 2 ปี 2561
(เดือนเมษายน - มิถุนายน)

35
361
103

ห น้ า | 20

ข้อมูลจานวนแรงงานที่มีประกันสังคม

ม. 33
ม. 39
ม. 40

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

12,548
2,131
13,182

13,123
2,247
13,034

14,516
2,571
13,654

14,398
2,798
15,225

ไตรมาส 2 ปี 2561
(เดือนเมษายน - มิถุนายน)

15,129
3,129
16,161

ที่มา : สานักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลาภู , 2561
หมายเหตุ :
ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) คือ พนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ทางานอยู่ในสถาน
ประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป อายุไม่ต่ากว่า 15 ปี และไม่เกิน 60 ปี โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน คิดเป็นสัดส่วนดังนี้
ลูกจ้าง 5% + นายจ้าง 5% + รัฐบาล 2.75% ของฐานเงินค่าจ้าง ขั้นต่าตั้งแต่ 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท สิทธิประโยชน์ที่
ผู้ประกันตนภาคบังคับ (มาตรา 33) จะได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอด
บุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) คือ บุคคลที่เคยทางานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก
แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน การสมัครประกันสังคมในกลุ่มนี้ มีเงื่อนไขว่า
ต้องเป็นผู้ประกันตนในมาตรา 33 มาแล้วไม่ต่ากว่า 12 เดือน และลาออกมาแล้ วไม่ต่ากว่า 6 เดือน อีกทั้งต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ
ผู้ประกันตนต้องส่งเงินเข้ากองทุน 432 บาทต่อเดือน และรัฐบาลจะช่วยสมทบอีก 120 บาทต่อเดือน ผู้ประกันตนตามมาตรา 39
จะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณี
ชราภาพ
ผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 40) คือ บุคคลที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนตามมาตรา 33 และไม่เคยสมัคร
เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 ผู้ที่จะสมัครประกันสังคมในมาตรา 40 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ
มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสิทธิประโยชน์ได้ ซึ่งมีให้เลือก 3 ชุด

4. ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีที่สาคัญ
ขนบธรรมเนียม
จังหวัดหนองบัวลาภู ณ ปีไหน มีวัด 417 แห่ง โบสถ์คริสต์ 10 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง มีขนบธรรมเนียม
ความเป็นอยู่อย่างชาวอีสานทั่วๆ ไป แบบเรียบง่ายส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.88 ของประชากรทั้งหมด
ส่วนที่นับถือศาสนาอื่นมีบ้างเล็กน้อย ได้แก่ ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.09 และ อิสลามร้อยละ 0.03
ศิลปวัฒนธรรม
จั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู มี ศิ ล ปหั ต ถกรรมและวั ฒ นธรรมการละเล่ น พื้ น เมื อ ง เช่ น การทอผ้ า ไหม
ผ้าฝ้าย หมี่ขิด ซึ่งทอกันมาตั้งแต่โบราณ โดยทอเป็นผ้าขิด หมอน ผ้าตัดเสื้อ ตัดกระโปรง กล่องทิชชู และของใช้อื่นๆ
การทาเครื่องปั้นดินเผา ปั้นรูปแบบต่างๆ และทาลวดลายเป็นเครื่องใช้ เครื่องประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ โอ่งน้า
กาน้า หม้อดิน เตาไฟ กระถางดอกไม้ แจกัน เป็นต้น
- เครื่องจักรสาน โดยใช้วัตถุดิบจากไม้ไผ่และเอาไปย้อมสี ทาเป็นกระติบข้าว พัด ตะกร้าของใช้
ประจาครัวเรือน เป็นต้น
- วัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เช่น โปงลาง ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทแคน ซอ พิณ
โปงลาง ฉิ่ง ฉาบ กลอง โหวด และการราคองก้า ซึ่งเป็นการร่ายราตามจังหวะเสียงกลองและเสียงเพลง เครื่องดนตรีที่
เล่นมีกลอง 2 หน้า จะนิยมเล่นในเวลากลางคืน
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ประเพณีที่สาคัญ จังหวัดหนองบัวลาภูมีประเพณีที่สาคัญต่างๆ เช่น
1. งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เป็นงานประจาปีของจังหวัดหนองบัวลาภู จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคมของทุกปี มีระยะเวลา 10 วัน
กิจกรรมที่สาคัญ พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันที่ 18 มกราคม มีขบวนแห่ทางศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น การฟ้อนรา แสดงการละเล่นแบบสมัยก่อน การออกร้านค้าของอาเภอต่าง ๆ และกิจกรรมงานกาชาดต่างๆ
และการประกวดธิดากาชาดประจาปี

2. งานขึนเขาไหว้พระถาเอราวัณ
เป็นงานประจาปีของชาวอาเภอนาวัง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายนของทุกปี กิจกรรมที่สาคัญ
ได้แก่ การทาบุญตักบาตร พิธีรดน้าดาหัว การประกวดร้องเพลง การประกวดนางสงกรานต์ (เทพีนางผมหอม)
และการประกวดผลิตผลทางการเกษตร

3. งานประเพณีสงกรานต์
เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี กิจกรรมที่สาคัญ ได้แก่ การทาบุญ
ตั กบาตร การประกวดความสวยงามของรถขบวนแห่ และนางสงกรานต์ การฟ้ อนราตามจังหวะดนตรีแบบอีสาน
การสรงน้าพระ การรดน้าขอพรผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ และการเล่นสาดน้าผู้คนทั่วไป
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4. งานบุญบังไฟ
เป็ น งานประเพณี ท้องถิ่นของจั งหวัด มีการประกวดรถขบวนแห่ บั้งไฟซึ่งประดับตกแต่งอย่างสวยงาม
การแข่งขั้นจุดบั้งไฟจะจัดขึ้นภายในเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกปี

5. งานประเพณีลอยกระทง
เป็นงานประจาปีท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณ จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่า หรือวันเพ็ญเดือนสิบสอง
ของทุกปี มีกิจกรรมที่สาคัญ เช่น การประกวดขบวนแห่กระทงและนางนพมาศ การจัดทากระทงตกแต่งด้วยวัสดุสี
ต่างๆ และประดับด้วยไฟแสงสีโชว์กลางน้า มีการเปิดเพลงลอยกระทงเพิ่มบรรยากาศในช่วงงาน การจุดพุดอกไม้ไฟ
และการจุดโคมไฟลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า การลอยกระทงและอธิษฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนา ลอยเพื่อการสะเดาะเคราะห์
หรือลอยเพื่อขอขมาน้าที่มนุษย์ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้าตามความเชื่อของแต่ละคน

6. งานสัปดาห์เที่ยวหอยหิน กินลาไย
จัดเป็ นประจาทุกปี เพื่ อส่ งเสริมการท่องเที่ ยวและกระจายรายได้มาสู่ท้องถิ่น จัดขึ้นที่ บริเวณลานค้าชุมชน
ตลาดห้ วยเดื่ อ และพิ พิ ธภั ณฑ์ ฟอสซิ ลและหอยหิ น 150 ล้ านปี ต าบลโนนทั น อ าเภอเมื อง จั งหวัดหนองบั วล าภู
มีกิจกรรมที่ น่ าสนใจคื อ การแข่งขันกีฬาพื้ นบ้าน กิจกรรมท่ องเที่ ยวเชิงเกษตรกรรม และการท่องเที่ ยวเชิงนิเวศน์
ตลาดนัดจาหน่ายผลไม้ เช่น ลาไย ขนุน การจัดจาหน่ายสินค้าของที่ระลึก การเที่ยวชมอุทยานหอยหิน 150 ล้านปี และ
การประกวดอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น
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แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด
จังหวัดหนองบัวลาภู มีส ถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
ศาสนสถานและศิลปหัตถกรรม ที่สาคัญของจังหวัด คือ
1. ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สร้ างเป็ น อนุ ส รณ์ ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงประชวรและประทับอยู่บริเวณที่เป็นที่ ตั้ง
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ระหว่างยกทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคหุต เมื่อปี พ.ศ. 2117 เป็นศาลรูปเรือนไทยมีพระรูปปั้น
ของสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราชตั้งประดิ ษ ฐานอยู่ ในท่ าประทั บ ยืน พระหั ต ถ์ซ้ ายถื อ พระแสงดาบ ตั้งอยู่บ ริเวณ
สวนสาธารณะหนองบัว หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองหนองบัวลาภู มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “สนามนเรศวร”
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2112 สมเด็จพระนเรศวร ได้ร่วมเสด็จไปในกองทัพพระราชบิดา สมเด็จ
พระมหาธรรมราชา สมทบกับกองทัพพม่าไปตีเมืองเวียงจันทร์ ได้ยกทัพมาถึงหนองบัวลาภู เมืองหน้าด่านทางใต้ของ
เวียงจันทร์ นากองทัพพักแรมที่ห นองบั วลาภู เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม มีดอกบัวหลวงขึ้นเต็มที่ห นองน้า
สวยงามมาก และหนองน้ามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งพักแรม
การที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยเสด็จมาประทับแรมที่เมืองหนองบัวลาภูนั้นให้ชื่อเมื อง
หนองบัวลาภู ได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ วีรกษัตริย์ไทย พระยาอุดรธานี ศรีโขม
สาครเขต (จิต จิตตยโสธร) อดีตเจ้าเมืองอุดรธานีได้ร่วมใจกับชาวหนองบัวลาภู สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ไว้ ณ ด้านตะวันออกริมฝั่งหนองบัวลาภู และสร้างรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประทับยืน พระหัตถ์ซ้าย
ทรงพระแสงดาบ ออกแบบโดยช่างกรมศิลปากร
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ เสด็ จ พระราชด าเนิ น ทรงเปิ ด พระบรม
ราชานุสาวรีย์แห่งนี้ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2511 หลังจากนั้นทุกๆ ปี ชาวจังหวัดหนองบัวลาภู จะจัดงานพระราช
พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
เรียกว่า “งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”

2. วัดถากลองเพล
วั ด ถ้ ากลองเพลอยู่ ใ นเขตอ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู บนทางหลวงหมายเลข 210 เส้ น ทาง
หนองบัวลาภู-อุดรธานี และจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทศาสนสถาน เป็นวัดป่าที่มีชื่อเสียงของจังหวัด มีถ้าซึ่งมี
กลองโบราณสองหน้า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางลีลาจาหลักในก้อนหิน เคยเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระอาจารย์หลวงปู่ขาว อนาลโย พระวิปัสสนาสาย พระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ หลวงปู่ขาวได้มาจาพรรษา
เมื่อปี พ.ศ. 2501 จนกระทั่งมรณภาพในปี พ.ศ. 2526
ปัจจุบันได้สร้างพิพิธภัณฑ์รวบรวมเครื่องอัฐบริขาร และรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งของ หลวงปู่ขาวไว้เป็นที่ระลึก
และสักการบูชาของศาสนิกชน บริเวณวัดมีความสวยงามสอดคล้องกับธรรมชาติ แม้หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้มรณภาพ
ไปแล้วนับสิบปี ยังมีผู้เดินทางไปกราบไหว้บูชาวัตถุมงคลและอนุสรณ์สถานแทนหลวงปู่ขาวมิได้ขาด
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3. ถาเอราวัณ
เป็ น แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ธ รรม ช าติ ที่ โด ด เด่ น ข อ งพื้ น ที่ อ าเภ อ น าวั ง ห่ างจ าก เข ต ที่ ว่ า ก าร
อาเภอนาวัง 2กิโลเมตร ตามเส้นทางหนองบัวลาภู-เลย หรือเส้นทางหลวงหมายเลข 210 เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว
ตั ว ถ้ าตั้ งอยู่ บ นภู เขามี บั น ไดปู น ซี เมนต์ วกวนไปตามความชั น ของเขาอย่ า งมี ศิ ล ปะจ านวน 619 ขั้ น ปากถ้ า
มีพ ระพุ ทธรู ป องค์ใหญ่ มีน ามว่า “พระพุท ธชัยศรีมหามุ ณี ต รีโลกนาถ” ลั กษณะทั่ ว ไปภายในถ้ามีค วามสวยงาม
โดยเฉพาะบริเวณถ้า มีขนาดใหญ่โตเหมือนท้องพระโรงใหญ่ มีหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกๆ สวยงาม ทางด้านหลัง
ของถ้ามีช่องทะลุเพดานกว้างประมาณ 3 เมตรเศษ

4. อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตอาเภอโนนสัง เหนืออ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ ติดกับจังหวัด
ขอนแก่น การเดินทางไปอุทยานฯ จากอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ใช้เส้นทางหมายเลข 2146 ไปทางอาเภอโนนสัง
แต่แทนที่จะเข้าตัวอาเภอให้ เลี้ยวซ้ายแยกไปตามทางแยกบ้านโสกจานอีก 14 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทาการอุทยาน
มีบ้านพักทีก่ รมอุทยานฯ ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์
จัดเป็ นแหล่งศึกษาโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศ โดยเฉพาะที่ภูเก้านั้นมีร่องรอยของ
ภาพแกะสลัก และลายเขียนสีบนผนังที่มีอายุเก่า นับพันปีสมัยก่อนประวัติศาสตร์อยู่บริเวณถ้ามิ้ม ถ้าอาจารย์สิม
ถ้าพาลาไฮ และถ้าเสือตก ส่วนความงามทางธรรมชาตินั้นคือความงดงามของแผ่นฟ้าบริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบล
รัตน์ ซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลามากมายหลากหลายพันธุ์ สาหรับภูเก้านั้นจะมีภูเขาซ้อนกันถึง 9 ลูก คือ ภูฝาง
ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อม้อ ภูชัน ภูเปราะ ภูลวก และภูวัด
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5. ภูหินลาดช่อฟ้า
เป็นอาณาบริเวณของป่าดิบและลานหินกว้างใหญ่ที่ยังอุดมสมบูรณ์ ตั้งอยู่ที่เทือกเขาภูพานคา ในเขตตาบล
โนนทัน อาเภอเมือง มีความงดงาม ของพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่างๆ ก้อนหินขนาดใหญ่รูปลักษณะแปลกตาเป็นร่องคล้ายถูก
น้าเซาะกัดกร่อนมาเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดโขดหินรูปร่างคล้ายช่อฟ้า และโพรงถ้า สามารถเดินชมดอกไม้ป่าที่เกาะ
เกี่ยวกับผนังของหินได้ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวจังหวัดหนองบัวลาภู และเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
ได้อย่างชัดเจน
เคยเป็นสถานที่พานักและศูนย์บัญชาการของนิสิตนักศึกษาในการต่อสู้ทางการเมืองเมื่อปี พ.ศ. 2519 และมี
ประวัติเกี่ยวกับทับ ต่างๆ ประกอบด้วยทับ บันเทิง ทับสามสิบสองอ่าง ทับ ถ้าใหญ่ ทับกกบก ทับสูงทับโรงแรม
ทับวิวัฒน์ ทับพยาบาล ทับซาบก ฯลฯ และยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่งคือ ลานตาหมากฮ็อต ซานกยูง
ลานกลางภูหินลาดช่อฟ้า ถ้าเวที และถ้าวิทยุ เอกสาร

6. สุสานหอย 150 ล้านปี (แหล่งหอยหินโบราณ)
ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 210
ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลาภู ประมาณ 10 กิโลเมตร
บริ เวณดั งกล่ าวสั น นิ ษ ฐานว่า อาจเคยเป็ น ทะเล แต่เมื่ อสภาวะโลกมี การเปลี่ ย นแปลงยุบ หดตั ว ท าให้
กลายเป็นพื้นที่สูง ได้มีการขุดพบ ซากฟอสซิลของไดโนเสาร์ประเภทไซโรพอด (Sauropod) เช่น กระดูกแผ่นอก
กระดูกสะโพก และอื่นๆ สภาพเป็ นภูเขามีห น้าผาสูงประมาณ 50 เมตร พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์ และหอยหิ น
ดึกดาบรรพ์ยุค “จูลาสิกตอนปลาย” อายุป ระมาณ 145 –15 7 ล้านปี ลักษณะเป็นรูปหอยเด่นชัด อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์จานวนมาก มีทั้งตัวเล็ก ตัวใหญ่ บางตัวมีน้าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม นับว่ามีคุณค่าทางธรณีวิทยาอย่างมาก
สุสานหอยทั่วโลกมีอยู่ 3 แห่ง คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศไทย สาหรับประเทศไทยนั้น พบสุสานหอย
ที่ชายฝั่งทะเลคือ สุสานหอยแหลมโพธิ์ จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นที่เดียวในโลกที่พบบริเวณชายฝั่ง ส่วนที่พบบนแผ่นดินคือ
สุ ส านหอยแม่ เมาะจั งหวั ด ล าปาง และสุ ส านหอย 150 ล้ านปี จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู ซึ่ งปั จ จุ บั น ได้ รั บ การดู แ ล
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
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7. แหล่งโบราณคดีบ้านกุดกวางสร้อยและกุดคอเมย
ตั้งอยู่ที่ ต.กุดดู่ อ.โนนสัง เดินทางตามทางหลวงหมายเลข 2146 ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
ถึงบ้านหนองแวงแล้วเลี้ยวซ้ายมือประมาณ 5 กิโลเมตร และจากบ้านหนองแวง เลี้ยวขวามือไปประมาณ 7 กิโลเมตร
ตามลาดับ เป็นแหล่งโบราณคดี ค้นพบสิ่งของเครื่องใช้โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งคล้ายคลึงกับหลักฐานโบราณคดีในยุค
วัฒ นธรรมบ้ านเชีย ง หลั กฐานขุดพบได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์และเศษภาชนะดินเผาที่มีลั กษณะสมบูรณ์ เต็มใบ
ขนาดเล็ก-กลาง ค่อนข้างเล็ก สีดา หรือน้าตาลเข้ม-ดา สีส้ม หรือน้าตาล - แดง มีการตกแต่งผิวภายนอกด้วย
เทคนิคการทาบเชือก และเทคนิคการขูดขีด เป็นลายริ้วทาบในแนวทแยง มีอายุประมาณ 2,500 ปี

8. วัดถาสุวรรณคูหา
ตั้งอยู่ที่วัดถ้าสุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 ต.นาดี อ.สุวรรณคูหา สามารถเดินทางโดยรถยนต์
ตามถนนสายหนองบัวลาภู -เลย ถึงแยกบ้านนาคาไฮ ให้เลี้ยวขวาไปยังที่ว่าการอ.สุวรรณคูหา แล้วเดินทางต่อไปอีก
ประมาณ 5 กิโลเมตร จึงถึงวัดถ้าสุวรรณคูหา
ภายในถ้ ามี โบราณวั ต ถุ และพระพุ ท ธรูป ปางนั่ งสมาธิ ปู น ปั้ น สร้างในสมั ย พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
แห่งเมืองเวียงจันทร์ ประดิษฐานอยู่ภายในถ้า และมีถ้าซึ่งยังไม่ได้สารวจอีกมากมาย มีโบราณสถานวัตถุที่ล้าค่า เช่น
หลั กศิล าจารึก ทาจากหิ นทรายคล้ ายในเสมา พระนามพระไชยเชษฐาธิราช และหลักศิลาจารึกพระนามพระยา
สรเทพเจ้า

9. สิมไม้ (โบสถ์ไม้) วัดเจริญทรงธรรม
ตั้งอยู่ที่วัดเจริญทรงธรรม บ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้ อ.ศรีบุญเรือง เป็นสิมที่สร้างด้วยไม้ ผนังตีฝาไม้
กระดาน ฐานของอุโบสถก่อด้วยอิฐฉาบปูน มีเสาไม้แก่นจานวน 12 ต้น หลังคาทรงสูงโปร่ง ใช้ศิลปะการแกะสลักไม้
ทั้งบนหลังคาสิมไม้แห่งนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2490-2492 โบสถ์มีขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ปัจจุบันขึ้นทะเบียน
เป็นโบราณสถานแล้ว ซึ่งกรมศิลปากรเข้ามาดูแลเมื่อปี พ.ศ. 2548
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10. หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านโค้งสวรรค์
บ้ านโค้ ง สวรรค์ ขึ้ น อยู่ กั บ ต.โนนทั น อ .เมื อ งหนองบั ว ล าภู ริ ม ทางหลวงหมายเลข 210 ห่ างจาก
จ.อุดรธานี 30 กิโลเมตร และอยู่ห่างจาก จ.หนองบัวลาภู 18 กิโลเมตร เกิดจากการย้ายถิ่นฐานของชาวโคราช
ได้นาพาวัฒนธรรมการปั้นหม้อมาเผยแพร่ เดิมทีเป็นพื้นที่ป่าสภาพที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ของกรมทางหลวง และมีหนอง
น้าสาธารณะที่มีดินเหนียวเหมาะแก่การปั้นหม้อ บ้านโค้งสวรรค์มีพื้นที่ประมาณ 2,170 ไร่ การปั้นหม้อของชาวบ้าน
จะเป็นงานหัตถกรรมที่ใช้มือและความชานาญในการทา เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะในท้องที่ เครื่องปั้นดินเผา
ที่สาคัญ คือ แจกัน แอ่งน้า หม้อดินหรือหม้อแกงอ่อม ฯลฯ ปัจจุบันชาวบ้านโค้งสวรรค์ ยังวางจาหน่ายผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาตามริมทางหลวงหมายเลข 210

11. พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอด ปโมทิโต
ตั้งอยู่ที่วัดป่าศรีส ว่าง ต.บ้านขาม อ.เมือง หนองบัวลาภู เป็นเจดีย์ 3 ชั้น ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 ศาลา
ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 2 อาคารพิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลอด ปโมทิโต ชั้นที่ 3 ประดิษฐานพระบรมสาริกธาตุ ปัจจุบันมีการ
สอนวิปัสสนาปีละ 1 ครั้ง และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. สาหรับพระบรมสาริกธาตุ เปิดให้
สาธุชนเข้าสักการะเฉพาะวันสาคัญทางพุทธศาสนา

12. ภูพานน้อย
เทื อ กเขาภู พ านน้ อ ย ตั้ ง อยู่ ที่ ต.หนองบั ว ล าภู บริ เวณบ้ า นภู พ านทอง อ.เมื อ งหนองบั ว ล าภู
เป็นเทือกเขาที่ทอดตัวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับภูฝอยลม เป็นป่าธรรมชาติที่มีสภาพสมบูรณ์
เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 20,000 ไร่ ประกอบด้ ว ยเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ 2 เส้ น ทาง เส้ น ทางจั ก รยานเสื อ ภู เขา
1 เส้นทาง ลานชมวิว 1 แห่ง ลานแคมป์ไฟ 2 แห่ง ศาลาเอนกประสงค์ 1 แห่ง รองรับผู้เยี่ยมเยือนได้ประมาณ 100 คน
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13. พระบางวัดมหาชัย
เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ จานวนหนึ่งคู่ เป็นโบราณวัตถุที่สาคัญของจังหวัด เก็บรักษาอยู่ที่วัดมหาชัย
หมู่ที่ 3 ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู หล่อด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม
หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า "อักษรธรรม" บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้างอ่านได้ความว่า "สังกาดได้ร้อยแปดสิบห้า
ตัว ปีกาเมด เดือนยี่ แรม 15 ค่า วันหก แม่อวนพ่ออวนผัวเมียมีศรัทธาสร้างไว้ในพระศาสนา" เมื่อพิเคราะห์ดูตาม
ภาษาที่ ใช้ จ ารึ ก นั่ น แล้ ว เป็ น ภาษาไทยเหนื อ เพราะใช้ ศ กนั บ ตามอย่ า งข้ า งจี น และใช้ จุ ล ศั ก ราชอย่ า งไทย
เมื่อคานวณดูตามปีที่สร้างแล้วก็คงสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2366 วันศุกร์ แรม 15 ค่า เดือนยี่ ปีมะแม สัมฤทธิศก คาว่า
สังกาด คงจะหมายถึง จุลศักราช กา หมายถึง สัมฤทธิศก เมด หมายถึง ปีมะแม เพราะภาษาทางไทยเหนือ วิธีนับปี
เอาศกไว้ข้างหน้า เช่น ปีชวด เอกศก ใช้คาว่า "กาบใจ้" เป็นต้น
พระพุ ท ธรู ป ทั้ งสององค์ นี้ ชาวหนองบั ว ล าภู นั บ ถื อ มาก เมื่ อ ใดฝนไม่ ต กต้ อ งตามฤดู ก าลเกิ ด ความ
แห้ งแล้งขึ้น ชาวเมืองก็จะพากันอัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสอง องค์นี้ ขึ้นประดิษฐานบนเกวียนสมัยที่ยังไม่มีรถยนต์
แล้วทาพิธีแห่รอบหนองบัวเพื่อขอฝน ในวันที่ทาพิธีนั้นถึงแม้ดินฟ้าอากาศจะแจ่มใส ไม่มีเมฆหมอกบดบัง พระอาทิตย์
เลยก็ตาม ฝนจะตกลงมาไม่เวลาใดก็เวลาหนึ่งในขณะที่กาลังแห่อยู่นั้นเอง ในปัจจุบันนี้เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ทาง
ราชการจะจั ด รถยนต์อัญ เชิญ ประดิษ ฐานในรถยนต์ แห่ พ ระพุ ท ธรูป ทั้ งสององค์ นี้รอบถนนด้ านในเขตเทศบาล
สายต่างๆ ไปเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้าและสักการะบูชาตามควรแก่การปฏิบัติของ พุทธศาสนิกชน ซึ่งเป็นการทา
ติดต่อกันมามิได้ขาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

14. หาดโนนยาว
ตั้งอยู่ที่บ้านโนนยาว ต.โคกใหญ่ อ.โนนสัง พื้นที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีเขื่อนอุบลรัตน์ฯ ล้อมรอบทั้งสามด้าน
และเทือกเขาภูพานคาทอดแนวยาว ทัศนียภาพโดยทั่วไปสวยงาม ในเดือนเมษายน อบต.โคกใหญ่ ได้จัดทากิจกรรม
เทศกาลกินปลาและแข่งเรือพายขึ้น และมีการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายหาดที่เกาะโนนยาว นอกจากนี้ยังมีแพ เรือ
ท่องเที่ยวเทศบาลตาบลโนนสัง ซึ่งเป็นแพยนต์ที่มีความยาว 14.99 เมตรความกว้าง 8 เมตร จุผู้โดยสารได้ประมาณ
150 คน แพท่องเที่ยวนี้เปิดบริการทุกวัน
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1.6 โครงสร้างพืนฐาน
ข้อมูลที่ราชพัสดุ
อาเภอ

ที่ดิน
(ทะเบียน)

เนือที่
(ไร่-งาน-วา)

ราคาประเมิน
(ล้านบาท)

สิ่งปลูกสร้าง (หลัง)

เมืองหนองบัวลาภู

184

11,285-3-62

1,895.344

1,300

นากลาง

78

1,411-2-08.2

306.465

650

โนนสัง

110

1,531-1-57.4

254.298

666

ศรีบุญเรือง

168

3,069-1-83.3

356.239

829

สุวรรณคูหา

55

1,157-0-72.2

50.026

520

นาวัง

35

734-1-52.2

54.729

323

รวม

630

19,219-3-35.3

2,917.101

4,288

ที่มา : สานักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลาภู ตุลาคม 2560

- ใช้ในราชการ
630
- จัดให้เช่า
28
- สงวนไว้ใช้ในราชการ 18
อาคารราชพัสดุ จัดให้เช่าดังนี้
- อาคารพาณิชย์
- อาคารแถวอยู่อาศัย
- สถานีบริการน้ามัน
- สถานธนานุบาล
- ตลาด
- สถาบันการเงิน
- อื่น ๆ (เซเว่นอีเลฟเว่น)
**จานวนผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ
**จานวนผู้เช่าอาคารราชพัสดุ

แปลง
แปลง
แปลง
69
20
1
1
3
1
1
400
78

คูหา
ห้อง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
ราย
ราย

ห น้ า | 30

สาธารณูปโภคขันพืนฐาน
2.1) ไฟฟ้า
สถิติผู้ใช้ไฟฟ้า และการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาแนกตามประเภทผู้ใช้
ประเภทผู้ใช้
จานวนผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย)
พลังงานไฟฟ้าที่จาหน่ายและใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
บ้านอยู่อาศัย
กิจการขนาดเล็ก
กิจการขนาดกลาง
กิจการขนาดใหญ่
อื่น ๆ

ปี 2556
(2013)
127,813
229,338,689
115,526,297
44,152,360
45,200,232
15,377,879

ปี 2557
(2014)
130,737
238,185,010
120,064,083
46,877,574
46,718,125
13,595,040

9,081,921

10,930,188

ปี 2558
(2015)
133,488
255,557,183
127,617,233
50,181,490
52,695,684
15,337,351
9,725,425

ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2560

2.2) ประปา
สถิติผู้ใช้นา ปริมาณการผลิต และการจาหน่าย ของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวลาภู
ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

(2013)

(2014)

(2015)

12,600

12,658

12,413

ปริมาณน้าผลิตจริง (ลูกบาศก์เมตร)

3,764,716

3,768,052

3,762,051

ปริมาณน้าขาย (ลูกบาศก์เมตร)

2,529,799

2,461,854

2,592,922

รายการ
ผู้ใช้น้า (ราย)

ที่มา : การประปาส่วนภูมภิ าค 2560

2.3) การสื่อสาร
ตารางแสดงข้อมูลจานวนไปรษณีย์และองค์การโทรศัพท์ในปี 2558
กลุ่มจังหวัด/จังหวัด
ไปรษณีย์ (แห่ง)
ตอนบน 1
63
หนองบัวลาภู
7
ที่มา : http://postcode.narak.com (ไปรษณีย์แห่งประเทศไทย)

โทรศัพท์พืนฐาน (แห่ง)
14
1

ไปรษณี ย์ ในจังหวัดหนองบั วล าภูมี 7 แห่ ง และส านักงานโทรศัพท์พื้ นฐาน 1 แห่ ง จานวนไปรษณี ย์และ
องค์การโทรศัพท์ตามความหนาแน่นของประชากรข้างต้น ไปรษณีย์และองค์การโทรศัพท์ ถือว่าเป็นบริการขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจมีการให้บริการกระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ แต่ในปัจจุบันการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการสื่อสาร
ทางด้านคอมพิวเตอร์ เป็นคู่แข่งสาคัญของไปรษณีย์และโทรศัพท์พื้นฐาน
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ด้านสาธารณภัย
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู
1. อุทกภัยและดินโคลนถล่ม
ตารางแสดงสถิติข้อมูลการเกิดอุทกภัยจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปี ย้อนหลัง
จานวนพืนที่

พืนที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ (ไร่)

ปี
ตาบล

หมู่บ้าน

อาเภอ

นาข้าว

บ่อปลา

2557
2558
2559
53
619
6
119,694
1,865
2560
46
486
3
67,474
23
2561
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู

ไร่อ้อย
2,262
-

ที่อยู่

มัน
อาศัย
สาปะหลัง
1,224
8
-

สิ่งสาธารณูปโภค
ถนน
231
43
-

สะพาน
5
3
-

ลักษณะโดยทั่วไปของจังหวัดหนองบัวล าภูประกอบด้วยทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่เป็นดินปนทราย
ดินลู กรังไม่เก็บกั กน้ าในฤดูแล้ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นภู เขา เทือกเขาภู พานอยู่ทางทิ ศตะวันออก ของจังหวัดหนองบั วล าภู
ภูเก้าเป็นเทือกเขาแบ่งเขตอาเภอ โนนสัง กับอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ลักษณะภูเขาเป็นรูปยาวรี บางส่วนเป็นพื้นลูก
คลื่น ลอนตื้นลอนลึก มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง ประมาณ 200 เมตรทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพื้นที่
เขาสูง มีลักษณะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ลงสู่ลาน้าพอง และเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้ยังลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกลง
สู่ลาน้าโมง และลาน้าห้วยหลวง ในฤดูฝนน้าจะหลากไหลเอ่อท่วมพื้นที่ใกล้เคียงกับลาห้วย จนเกิดความเสียหายแก่พื้นที่
เกษตรกรรมทุ กปี โดยเฉพาะลุ่ มน้ าพะเนี ยงซึ่ งมี ลั กษณะคล้ ายขนนก คื อสภาพลุ่ มน้ าจะยาวแต่ แคบ ล าน้ าหลั ก
ประกอบด้วยลาน้าสาขาสายสั้น ๆ มากมาย ทาให้น้าหลากจากลาน้าสาขาลงสู่ลาน้าหลักอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณ
มาก แต่เนื่องจากลุ่มน้าพะเนียงไหลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวระดับน้าสูง น้าที่ไหลรวมในลุ่มน้าหลัก
จึงไม่สามารถระบายลงสู่เขื่อนได้ทันจึงทาให้เกิดการท่วมขังพื้นที่ลุ่มน้านั้นเป็นช่วง ๆ ทุกปี
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

หมู่ที่
1
2
3
4
5
7
9
10
13
15
1
2
3
4
6
7
8
9

รายชื่อหมู่บ้านเสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม นาป่าไหลหลาก จังหวัดหนองบัวลาภู
บ้าน
โคก
โนนปอแดง
ทุ่งน้อย
นาโมง
กกต้อง
โนนกกข่า
ต่างแคน
โคกสอง
โคกกลาง
ต่างแคนสอง
บุญทัน
บุญทัน (บุญทันสอง)
น้าโมง
แสงอรุณ
คลองเจริญ
โคกนกพัฒนา
โคกสาริกา
สระแก้ว

ตาบล
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บ้านโคก
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน
บุญทัน

อาเภอ
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา

จังหวัด
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
หนองบัวลาภู
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2. ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย)
ตารางแสดงข้อมูลสถิติการเกิดวาตภัยในจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.
2557

จานวนครั้งที่เกิดภัย
(ครั้ง)
29

พื้นที่ประสบภัย จานวนบ้านเรือนเสียหาย จานวนบ้านเรือนเสียหาย
บางส่วน (หลัง)
(อาเภอ)
ทั้งหลัง (หลัง)
6
752

2558

15

6

-

1,196

2559

5

6

2

1,189

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท. ช่วยเหลือ
(เบื้องต้น)

2560
ไม่เกิดภัย
2561
ไม่เกิดภัย
ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู

3. ภัยแล้ง
ตารางแสดงข้อมูลการเกิดสถาณการณ์ภัยแล้งในจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.

จานวนครั้งที่เกิดภัย
(ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(อาเภอ)

2557
1
6
2558
1
1
2559
2
3
2560
2561
ที่มา : สานักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลาภู

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)
57,100
2,200
16,526
-

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย
(ไร่)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-

ตารางแสดงข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2561 พืนที่เสี่ยงขาดแคลนนาอุปโภคบริโภค
ลาดับที่
อปท.
อาเภอ
จานวนหมู่บ้าน
หมายเหตุ
1
อบต.นิคมพัฒนา
โนนสัง
11
2
ทต.สุวรรณคูหา
สุวรรณคูหา
8
3
ทต. ฝั่งแดง
นากลาง
1
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ตารางแสดงข้อมูลพืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ปี 2561 พืนที่ที่มีโอกาสเกิดความแห้งแล้งในพืนที่ทาการเกษตร
ลาดับที่
อาเภอ
ประเภท
1
เมืองหนองบัวลาภู
อ้อย, พืชผัก
2
นากลาง
อ้อย,พืชผัก
3
ศรีบุญเรือง
อ้อย,นาปรัง
4
สุวรรณคูหา
อ้อย,พืชผัก
5
โนนสัง
อ้อย,นาปลัง,พืชผัก
6
นาวัง
อ้อย,พืชผัก
ในฤดูแล้ง สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและลูกรัง มีชั้นทึบน้าอยู่ลึก ต่างกว่าระดับท้องน้าหรือหนองบึง
ทั่วไป จึงทาให้ไม่สามารถเก็บกักน้าได้ในฤดูแล้ง การพัฒนาแหล่งน้าจึงควรที่จะพัฒนาแหล่งน้าเก็บกักผิวดิน แหล่ง
น้าใต้ดิน รวมทั้งจัดเก็บระบบเก็บกักน้าที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม ปัญหาฝนแล้ง และปัญหาการจัดระบบ
การใช้น้าให้ได้สัดส่วนกับความต้องการของการใช้น้า
4. อัคคีภัย
ตารางแสดงสถิติข้อมูลการเกิดอัคคีภัยจังหวัดหนองบัวลาภู 5 ปีย้อนหลัง
พืนที่
ประสบภัย
(อาเภอ)
2

จานวนบ้านเรือน
เสียหาย (หลัง)

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

2557

จานวนครัง
ที่เกิดภัย
(ครัง)
3

3

-

-

2558

6

4

3

3

-

2559

9

6

29

-

-

2560

17

6

20

-

-

2561

19

6

23

-

-

ปี พ.ศ.

มูลค่าความเสียหาย
(ล้านบาท)
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น
งบ อปท.ช่วยเหลือ
เบื้องต้น

ที่มา : สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลาภู

5. ภัยหนาว
ตารางแสดงสถิติข้อมูลการเกิดภัยหนาวจังหวัดหนองบัวลาภู ย้อนหลัง 5 ปี
ปี พ.ศ.

จานวนครั้งที่เกิดภัย
(ครั้ง)

พื้นที่ประสบภัย
(อาเภอ)

2557
2558
2559
2560
2561

1
-

6
----

จานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)
25,699
-

พื้นที่การเกษตร
เสียหาย
(ไร่)
-

มูลค่า
ความเสียหาย
(ล้านบาท)
-
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ความเสี่ยงของสาธารณภัยของจังหวัดหนองบัวลาภู
จากข้อมูลสถิติการเกิดสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลาภู ซึ่งนับวันยิ่งมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ประกอบกับ ลั กษณะภูมิศาสตร์เป็ น ทุ่งนา ป่าไม้ และภูเขา พื้นที่เป็นดินปนทราย ดินลู กรังไม่เก็บกักน้าในฤดูแล้ ง
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลักษณะภูเขาเป็นรูปยาว บางส่ วนเป็นพื้นลูกคลื่น ลอนตื้นลอนลึก มีความสูง จากระดับน้าทะเล
ปานกลาง ประมาณ 200 เมตร ทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพื้นที่เขาสูง มี ลักษณะลาดเอียงไปทางทิศใต้ ลงสู่ลาน้า
พอง และเขื่อนอุบลรัตน์ นอกจากนี้ยังลาดเอียงไปทาง ทิศตะวันออกลงสู่ลาน้าโมง และลาน้าห้วยหลวง ในฤดูฝนน้า
จะหลากไหลเอ่อท่ว มพื้น ที่ใกล้ เคีย งกับ ล าห้ วย จนเกิดความเสี ยหายแก่พื้นที่ เกษตรกรรมทุกปี โดยเฉพาะลุ่ มน้ า
พะเนี ย งซึ่ งมี ลั กษณะคล้ ายขนนก คื อสภาพลุ่ ม น้ าจะยาวแต่ แคบ ล าน้ าหลั ก ประกอบด้ ว ยล าน้ าสาขาสายสั้ น ๆ
มากมาย ทาให้น้าหลากจากลาน้าสาขาลงสู่ ลาน้าหลักอย่างรวดเร็ว และมีปริมาณมาก แต่เนื่องจากลุ่มน้าพะเนียงไหล
ลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีระดับน้าขึ้นสูง น้าที่ไหลรวมในลุ่มน้าหลัก จึงไม่สามารถระบายลงสู่
เขื่อ นได้ ทั น จึ งท าให้ เกิ ดการท่ ว มขังพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ านั้ น เป็ น ช่ ว ง ๆ ทุ กปี ลั กษณะภู มิ อ ากาศร้อนชื้ น และมี ส ถานที่ ที่
ก่อให้ เกิดอัน ตราย เช่ น โรงงานน้ าตาลเอราวัณ โรงโม่หิ น ปริมาณการสั ญ จรในท้ องถนนมีป ริม าณมากขึ้น ท าให้
เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้จังหวัดหนองบัวลาภู มีความเสี่ยงต่อการเกิด สาธารณ
ภัย ดังนี้
1.3.1 ภัยจากการคมนาคมขนส่ง
1.3.2 ภัยแล้ง
1.3.3 ภัยจากอัคคีภัย
1.3.4 ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภัย)
1.3.5 ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน
1.3.6 ภัยจากอากาศหนาว
1.3.7 ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
1.3.8 ภัยจากโรคระบาดในสัตว์ แมลงศัตรูพืช
1.3.9 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์
1.3.10 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
1.3.11 ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
จากความเสี่ยงต่อสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสิ่ง
สาธารณะประโยชน์ของรัฐ และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การพัฒนาความก้าวหน้าและความเจริญ ในทุกๆ ด้านที่
เกิดขึ้นหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น ทาให้สาธารณภัยมีแนวโน้มที่จะทวีความถี่และมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงทาให้
ทราบถึงพื้นที่และระดับความเสี่ยง และปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความเสี่ยงในพื้นที่ ดังนี้
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ตารางการประเมินความเสี่ยง/การจัดลาดับพืนที่เสี่ยง
ประเภท
ของภัย
การคมนาคม
ขนส่ง

พืนที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
เสี่ยงสูง
ปานกลาง
เสี่ยงต่า
อ.เมือง ฯ
อ. โนนสัง
อ.สุวรรณคูหา
อ.ศรีบุญเรือง
อ. นากลาง
อ. นาวัง

ภัยแล้ง

อ. โนนสัง
อ.เมือง
อ.นากลาง

อ.ศรีบุญเรือง อ.นาวัง
อ.สุวรรณคูหา

อัคคีภัย

อ.เมือง
อ.นากลาง
อ.ศรีบุญเรือง
ทุกอาเภอ

อ.โนนสัง
อ.สุวรรณคูหา
อ.นาวัง
-

พายุหมุน
เขตร้อน

ไฟป่าและหมอก อ.เมือง
ควัน
อ.โนนสัง

-

อ. นาวัง
อ. สุวรรณ
อ. ศรีบุญเรือง คูหา
อ. นากลาง

อากาศหนาว

อ.โนนสัง
อ. เมือง
อ.สุวรรณคูหา อ. นากลาง
อ.ศรีบุญเรือง
อ.นาวัง

อุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม

อ. เมือง
อ. นากลาง
อ. โนนสัง
อ. ศรีบุญเรือง

-

อ. นาวัง

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/
ความล่อแหลม/
- เป็นถนนสายหลักเชื่อม
ระหว่างจังหวัด
- เป็นเส้นทางรถบรรทุกสัญจร
หนาแน่นของโรงโม่หินและ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
(โรงงานน้าตาลเอราวัณ )
-ผู้ขับขี่ขาดความตระหนักใน
การเคารพกฎจราจร
-สภาพพื้นทีเ่ ป็นดินปนทราย
ดินลูกรังไม่เก็บกักน้าในฤดูแล้ง
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลักษณะ
ภูเขาเป็นรูปยาวบางส่วนเป็น
พื้นลูกคลื่นลอนตื้นลอนลึกมี
ความสูง
- ประชาชนในพื้นที่ขาดความรู้
ในการป้องกันระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น
- พื้นที่ตั้งของจังหวัด
ส่วนใหญ่เป็นภูเขาลักษณะ
ภูเขาเป็นรูปยาว บางส่วนเป็น
พื้นลูกคลื่น ลอนตื้น ลอนลึก
และบางส่วนเป็นพื้นราบ ซึ่ง
มักมีพายุหมุนเขตร้อนเป็น
ประจาทุกปี
พื้นที่โดยรอบเป็นภูเขาและ
เป็นเขตอุทยานซึ่งสภาพป่าใน
ฤดูแล้ง มักมีชาวบ้านลักลอบ
เผาป่าเป็นประจา
ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันออกเฉียง เหนือ
หรือลมหนาวที่พัดมาจาก
ประเทศจีน ทาให้มีอากาศ
หนาวเย็น มีหมอกหนา
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาล้อมรอบ
และมีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตลุ่มน้า
2 ลุ่มน้า คือลุ่มน้าโขง และลุม่
น้าชี และเป็นพื้นที่รองรับน้าที่
ไหลมาจากจังหวัดเลย

ศักยภาพของพืนที่
- ใช้มาตรการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มข้น
-ภาคีเครือข่ายลด
อุบัติเหตุทางถนนมีความ
เข้มแข็ง
-มีการรณรงค์ลด
อุบัติเหตุโดยต่อเนื่อง
-ก่อสร้างแหล่งเก็บน้า
ขนาดเล็ก
-รณรงค์งดปลูกพืช ฤดู
แล้งที่ใช้น้าน้อย
-อบรมให้ความรู้ อป
พร. ในการขยายผลไปสู่
ประชาชน ในพื้นที่
-อบรมให้ความรู้
อปพร. ขยายผลไปสู่
ประชาชนในพื้นที่

-จัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันไฟป่า ให้กับ
หมู่บ้านที่ติดแนวเขต
อุทยาน
-องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดตั้ง
งบประมาณไว้รองรับ
โดยตลอดทุกปี
-ชุมชนในเขตลุ่มน้าและ
มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยได้รับการอบรม
หลักสูตร CBDRM
-มีการขุดลอกลาน้า
สาคัญ ๆ ของจังหวัด
-จัดทาระบบแก้มลิงไว้
รองรับในพื้นที่เสี่ยงทุก
พื้นที่
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ประเภท
พืนที่เสี่ยงภัยและระดับความเสี่ยง
ของภัย
เสี่ยงสูง
ปานกลาง
เสี่ยงต่า
โรคระบาดใน อ. เมือง
อ.นากลาง
สัตว์และศัตรูพืช อ. นาวัง
อ.ศรีบุญเรือง
อ. โนนสัง
อ.สุวรรณคูหา
โรคระบาด
ทุกอาเภอ
ในมนุษย์

สารเคมีวัตถุ
อันตราย

อ. โนนสัง
อ. เมือง
อ.นาวัง
อ.ศรีบุญเรือง อ. ศรีบุญเรือง
อ.สุวรรณคูหา อ. เมือง
หนองบัวลาภู
อ.นากลาง

แผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม

-

-

ทุกอาเภอ

สาเหตุ/ปัจจัยเสี่ยง/
ความล่อแหลม/
เนื่องจากมีโรงงานน้าตาล ใน
พื้นที่ จึงมีการส่งเสริมการปลูก
พืชเชิงเดี๋ยว คืออ้อยเพื่อส่ง
อ้อยเข้าโรงงาน
ประชากรในพื้นที่มีการอพยพ
ไปทางานนอกเขตจังหวัด
จานวนมาก

ศักยภาพของพืนที่

-แนะนาให้เกษตรกรลด
การปลูกพืชเชิงเดี๋ยว
และอบรมให้ความรู้
เกษตรกร
-อบรมให้ความรู้
ประชาชนในพื้นที่
-มีโรงพยาบาลประจา
จังหวัด อาเภอที่สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้เป็น
จานวนมาก
เนื่องจากมีโรงงานน้าตาล ใน - อบรมให้ความรู้
พื้นที่ จึงมีการส่งเสรินการปลูก เกษตรกร ให้เข้าใจถึง
อ้อยเพื่อส่งอ้อยเข้าโรงงาน
ผลกระทบของสารเคมี
- แนะนาให้เกษตรกร
ดาเนินตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
- มีพื้นอยู่ใกล้กับรอยเลื่อน
-มีการฝึกซ้อมแผนโดย
ท่าแขก
ต่อเนื่อง

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้
ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัดหนองบัวลาภู มีพื้นที่ป่าไม้รวมทั้งสิ้น 1,745,432 ไร่ แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ
จานวน 6 ป่า และอุทยานแห่งชาติ จานวน 1 อุทยาน มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น 1,603,647 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
62.59 ของพื้นที่จังหวัด และมีพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น 140,599.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.49 ของพื้นที่จังหวัดและ
กรมป่ าไม้ ได้ ป ระกาศเป็ น พื้ น ที่ ป ฏิ รู ป ที่ ดิน จานวน 1,201,986.34 ไร่ คงเหลื อ พื้ น ที่ ป่ าไม้ ในความรับ ผิ ดชอบของ
กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ จานวน 226,322 ไร่
ตารางพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดหนองบัวลาภู
ป่าภูเก้า

พืนที่ป่า
(กฎกระทรวง) (ไร่)
103,125

พืนที่ป่า (ตามการ
ใช้ประโยชน์) (ไร่)
120,125

มอบให้
ส.ป.ก.
10,850

พืนที่ป่าคงเหลือในความ
รับผิดชอบ (ไร่)
11,692.34

ป่าภูพาน

19,081

24,525

8,600

5,449.21

ป่าหนองบัว

2,390

2,775

-

2,774.65

ป่าหนองเรือ

709,008

512,375

473,625

58,787.84

ป่าห้วยส้มและป่าภูผาแดง

13,850

15,625

1,575

14,645.70

ป่าเก่ากลอยและป่านากลาง

756,193

846,075

707,400

132,972.26

141,785

-

-

133,289.61

ชื่อป่า

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคา

รวม
1,745,432
1,521,500
1,206,150
ที่มา : ข้อมูลจากสานักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561

226,322
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การเปลี่ยนแปลงพืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ
จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายทางอากาศสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 - 2560 จังหวัดหนองบัวลาภู มีเนื้อที่
จังหวัด 2,562,107.95 ไร่ เป็นเนื้อที่ป่า 293,822.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 11.47 ของเนื้อที่จังหวัด ที่เหลือไม่มีสภาพป่า
จานวน 2,268,285.61 ไร่ เปรียบเทียบระหว่างปี 2558 - 2559 มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น 2,386.95 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.83 ของพื้ นที่ จั งหวัด และ ปี 2559 - 2560 มี พื้ นที่ ป่ าเพิ่ มขึ้ น 2,527.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ของพื้ นที่
จังหวัด
ข้ อมูลพืน้ ที่สภาพป่ า ปี 2560
มีสภาพป่ า
11.47%

ไม่ มีสภาพป่ า 88.53%

ข้อมูลแสดงการเพิ่มขึนของจานวนพืนที่ป่าไม้
จานวนพื้นที่ป่าไม้-สารวจจากภาพถ่ายดาวเทียม (ไร่)
ร้อยละของพื้นที่ป่า

ปี 2558
288,907.46
11.78

ปี 2559
291,294
11.37

ปี 2560
293,822.34
11.47

หมายเหตุ : นิยามพื้นที่ป่าไม้ที่ใช้สาหรับการแปลตีความภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อจัดทาข้อมูลพื้นที่สภาพป่าไม้ หมายถึง พื้นที่ปกคลุมพืช
พรรณที่สามารถจาแนกได้ว่าเป็นไม้ยืนต้นปกคลุมเป็นผืนต่อเนื่องขนาดไม่น้อยกว่า 3.125 ไร่ และหมายความถึงทุ่งหญ้าและลานหินที่มี
อยู่ตามธรรมชาติที่ปรากฏล้อมรอบด้วยพื้นที่ที่จาแนกได้ว่าเป็นพื้นที่ป่าไม้ โดยไม่รวมถึงสวนยูคาลิปตัส หรือ พื้นที่ที่มีต้นไม้ แต่ประเมิน
ได้ว่าผลผลิตหลักของการดาเนินการไม่ใช่เนื้อไม้ ได้แก่ พื้นที่วนเกษตร สวนผลไม้ สวนยางพารา และสวนปาล์ม
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ข้อมูลการลักลอบตัดไม้และการบุกรุกพืนที่ พ.ศ. 2557 – 2561
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

คดีลักลอบตัดไม้
จานวน (คดี) ปริมาตรไม้ (ลบม.)
1
4.12
17
12.84
6
5.74
11
10.97

จานวนคดี
3
13
10
16
4

คดีการบุกรุกพืนที่
พืนที่ถูกบุกรุก (ไร่)
361 – 8 – 67
1,201 – 2 – 88
115 – 3 – 32
1,005 – 6 – 89
80 - 3 – 00

ข้อมูลจาก : หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ.1 (หนองสวรรค์) หน่วยป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ที่ 6 (อุดรธานี) และสานักป้องกันและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
หมายเหตุ ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560 มีหน่วยป้องกันรักษาป่า 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 1 (ศรีบุญเรือง)
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 1 (สุวรรณคูหา) และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 1 (หนองสวรรค์)
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) มีหน่วยป้องกันรักษาป่า 1 หน่วย คือ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นภ 1 (หนองสวรรค์)

แหล่งนาธรรมชาติ
ทรัพยากรน้าของจังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยลุ่มน้าสาขาทั้งหมด 5 ลุ่มน้า ได้แก่ ลุ่มน้าสาขาน้าโมง
ลุ่มน้าสาขาห้วยหลวง ลุ่มน้าสาขาน้าพวย ลุ่มน้าสาขาลาน้าพองตอนบน และลุ่มน้าสาขาลาพะเนียง โดยมีพื้นที่ลุ่มน้า
ประมาณ 2,516,081.25 ไร่ มีปริมาณน้าฝน 5,626.39 มิลลิเมตรต่อปี ปริมาณน้าท่า 3,082.42 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี ปริมาณน้ าบาดาลที่กักเก็บ 832.95 ล้ านลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ พบว่า พื้นที่การเกษตรของจังหวัด
มีประมาณ 1,792,762.5 ไร่ ในขณะที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้าในปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่เพียง 589,846 ไร่ หรือ
943.75 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 32.9
จังหวัดหนองบัวลาภูขาดแคลนแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่และขนาดกลาง เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบ
สูง มีแหล่งน้าในพื้นที่ต้นน้าทีส่ าคัญในเขตอาเภอนาด้วง จังหวัดเลย ได้แก่
- ลาพะเนียง อยู่ในเขตลุ่ มน้าชี ต้ นน้าเกิดจากภูเขาในเขตอาเภอนาด้ว ง จังหวัดเลย ความยาว
ประมาณ 314 กม. เป็นลุ่มน้าที่มีความสาคัญต่อการดารงชีพของราษฎรท้องถิ่นที่ อาเภอนาวัง อาเภอศรีบุญเรือง
อาเภอเมืองฯ อาเภอนากลาง และอาเภอโนนสัง ครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมรวมเนื้อที่ 1,195,000 ไร่ ไหลผ่านพื้นที่
ชุมชน 29 ตาบล 195 หมู่บ้าน 31,443 ครัวเรือน ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้า จานวน 249,888 คน
- ลานาโมง อยู่ในเขตลุ่มน้าโขง ต้นน้าเกิดจากภูเขาเขตอาเภอนาด้วง จังหวัดเลย บริเวณภูซางใหญ่
และภูเขาเขตอาเภอสุวรรณคูหา และอาเภอนากลาง ความยาวประมาณ 113 กม. เป็นลุ่มน้าที่มีความสาคัญต่อการ
ด ารงชี พ ของราษฎรท้ อ งถิ่ น อ าเภอนากลาง อ าเภอสุ ว รรณคู ห า อ าเภอนาวั ง และ อ าเภอเมื อ งหนองบั ว ล าภู
ครอบคลุ มพื้ น ที่ เกษตรกรรม รวมเนื้ อที่ 1,685,789 ไร่ ไหลผ่ านพื้ นที่ ชุมชน 51 ตาบล ประชาชนในพื้ นที่ ลุ่ มน้ า
59,937 ครัวเรือน 270,303 คน
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าขนาดเล็กที่สาคัญ ได้แก่ ลาห้วยมอ ยาวประมาณ 22 กม. ลาน้าพวย ยาวประมาณ
30 กม. ลาห้วยโซม ยาวประมาณ 21 กม. ลาห้วยโคโล่ ยาวประมาณ 30 กม. เป็นต้น โดยสภาพแหล่งน้าจะมีลักษณะ
เป็นแหล่งน้าขนาดเล็ก ห้วยตื้น น้าไม่ขังตลอดทั้งปี ก่อให้เกิดภัยแล้งซ้าซากเป็นประจาทุกปี
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ตารางข้อมูลทรัพยากรนาจังหวัดหนองบัวลาภู
ครอบคลุมพืนที่
(อาเภอ)

พืนที่ลุ่มนา
สาขา
(ตร.กม.)

ปริมาณ
นาฝน
(รายปี ม.ม)

ปริมาณนาท่ารายปี
เฉลี่ย
(ล้าน ลบ.ม.)

ปริมาณนา
บาดาล
ที่กักเก็บ
(ล้าน ลบ.ม.)

พืนที่
การเกษตร
(ตร.กม.)

987.75

1,441.38

931.56

237.06

-

78.00

1,333.58

1,263.11

282.84

62.53

ลาดับ

ลุ่มนาสาขา

1

น้าโมง

2

ห้วยหลวง

อ.นากลาง อ.เมือง
อ.สุวรรณคูหา
อ.เมือง

3

น้าพวย

อ.ศรีบุญเรือง

350.63

805.39

315.20

67.81

852.96

4

ลาน้าพอง
ตอนบน

1,016.48

1,092.68

185.65

123.99

612.20

5

ลาพะนียง

อ.นากลาง
อ.นาวัง
อ.โนนสัง อ.เมือง
อ.ศรีบุญเรือง
อ.นากลาง อ.นา
วัง
อ.โนนสัง อ.เมือง
อ.ศรีบุญเรือง

1,592.87

953.36

386.90

121.25

1,341.00

4,025.73

5,626.39

3,082.42

832.95

2,868.69

รวม
ที่มา : สานักงานทรัพยากรน้าภาค 3 ปี 2560

แหล่งนาชลประทาน มีทั้งสิ้น 3,951 โครงการ มีโครงการชลประทานขนาดกลางเพียง 1 โครงการ คือ อ่าง
เก็บน้าห้วยเหล่ายาง บ้านภูพานทอง ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง ขนาดความจุประมาณ 2.14 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับ
ประโยชน์ประมาณ 2,000 ไร่ โครงการที่เหลืออื่ นๆเป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ขนาดความจุรวมประมาณ
59,399,832 ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์รวมประมาณ 63,391 ไร่
นาอุปโภคบริโภค
ในเขตเทศบาลเมืองฯมีความต้องการน้ากิน 107,710 ลิตร น้าใช้ 4,08,400 ลิตร
นอกเขตเทศบาลเมืองฯมีความต้องการน้ากิน 2,367,525 ลิตร น้าใช้ 21,307,725 ลิตร
แหล่งนาบาดาล
อ.เมื อ ง 1,066 บ่ อ อ.โนนสั ง 571 บ่ อ อ.ศรี บุ ญ เรื อ ง 575 บ่ อ อ.นากลาง 878 บ่ อ อ.นาวั ง 616 บ่ อ
อ.สุวรรณคูหา 665 บ่อ รวมทั้งสิ้น 4,371 บ่อ
ที่มา :

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลาภู อ้างถึงในรายงานผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2548
จังหวัดหนองบัวลาภู และข้อมูลการประชุมมอบนโยบายที่โครงการชลประทานหนองบัวลาภู เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557

1. สถานการณ์นา
1.1 คุณภาพนาแหล่งนาผิวดิน
จากข้ อ มูล การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าแหล่ งน้ าผิ ว ดิ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าชีต อนบนของส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ครั้งที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2561 (เดือนพฤษภาคม พ.ค.2561)
จานวน 6 พื้นที่ ได้แก่ 1. แม่น้าลาพะเนียงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน 4 พื้นที่ พบว่าคุณภาพน้าส่วนใหญ่
อยู่ในเกณฑ์ดี 33% คือ บริเวณตาบลหนองบัว อาเภอเมือง , ตาบลฝั่งแดง อาเภอนากลาง คุณภาพน้าอยู่ ในเกณฑ์
พอใช้ 50% คือ บริเวณตาบลโคกม่วง อาเภอโนนสัง ,ตาบลหนองหว้า อาเภอเมือง 2. แม่น้าพองตอนบนก่อนไหลลง
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เขื่อนอุบลรัตน์ ตรวจสอบ 2 พื้นที่ พบว่ามีคุณภาพน้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 1 จุด คือบริเวณรอยต่อระหว่างอาเภอหนอง
นาคา จั งหวัดขอนแก่น กับ อาเภอศรีบุ ญ เรือง จังหวั ดหนองบัวล าภู และพบว่ามีคุณ ภาพน้าเสื่ อมโทรม 17% คือ
บริเวณ เขตรอยต่อระหว่าง อาเภอศรีชมพู จังหวัดขอนแก่น กับอาเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลาภู สาเหตุที่ทาให้
คุณภาพน้าบริเวณดังกล่าวเสื่อมโทรม เกิดจากสาเหตุหลักจากปัญหาการชะล้างตะกอนจากพื้นที่การใช้ประโยชน์
ต้นน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรและชุมชน เป็นผลให้ พบ ค่าตะกอนแขวนลอย และค่าฟอสฟอรัสทั้งหมดสูงมาก
1.2 การจัดการนาเสียชุมชน
จากข้ อ มูล การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าแหล่ งน้ าผิ ว ดิ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าชีต อนบนของส านั ก งาน
สิ่งแวดล้อมภาค 10 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า บริเวณบ้านวังหมื่น ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
มีคุณภาพน้าค่อนข้างเสื่อมโทรมในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากต้องรับภาระน้าเสียจากชุมชน
ดังนั้น จึงต้องเฝ้าระวังอย่างสม่าเสมอ ซึ่งควรมีการบาบัดน้าเสียจากชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ชุมชนขนาดเล็ก หรือการบาบัดน้าเสียอย่างง่าย เช่น การใช้ถังดังไขมันระดับครัวเรือนและร้านอาหาร หรือการใช้
ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย แบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ (wet land) เป็ น ต้ น จากาการคาดการณ์ ปริ ม าณน้ าเสี ย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
หนองบัวลาภู พบว่ามีปริมาณน้าเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 30,878.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูยังไม่
มีระบบบาบัดน้าเสีย
ตารางปริมาณนาเสียที่เกิดขึน
จังหวัด
เทศบาล
นคร

จานวนประชากร
คน
เทศบาล
เทศบาล
เมือง
ตาบล
49,207
468,847
158,194
482,433
46,523
100,922
42,436
263,601
22,016
186,617
318,421 1,502,420

อบต.

ปริมาณนาเสียที่เกิดขึน*
ลูกบาศก์เมตร/วัน
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล อบต.

กาฬสินธุ์
452136
7,282.64
69,389.36 ขอนแก่น
129,581
973,689 19,177.99
23,412.71
71,400.08 มหาสารคาม
767,213
6885.43
14,936.46 ชัยภูมิ
837,218
6,280.53
39,012.95 หนองบัวลาภู
303,764
3,265.03
27,619.32 รวม 5
129,581
3,334,020 19,177.99
47,126.31 222,358.16
จังหวัด แยก
อปท.
รวม
5,284,442.00
288,662.46
หมายเหตุ : คานวณ ปริมาณน้าเสียจาก 80% ของปริมาณการใช้น้าที่ คพ. กาหนด 185 ลิตร/คน/วัน (คิดเป็นปริมาณน้าเสีย 148/คน/วัน)
ที่มา : สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10, 2560

คุณภาพนาบึงหนองบัว จังหวัดหนองบัวลาภู
สานั กงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 10 ร่ว มกับส านักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัด
หนองบัวลาภู ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างน้าส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้า เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2560 มีผลการตรวจสอบดังนี้
1. ผลการตรวจสอบพื้นที่ พบว่า สภาพทางกายภาพของบึงหนองบัวมีสีเขียวน้าตาล และในบาง
บริเวณขุ่น เขีย วเนื่ องจากการปนเปื้ อนของน้าเสี ย ทาให้ ส าหร่ายขนาดเล็ กเจริญ เติบโต ได้เก็บตัว อย่างเพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้า 3 จุด คือ 1) ปากท่อน้าเข้าบึงหนองบัว 2) หน้าฝายน้าล้นจุดระบายออก 3) คลองเชียงหน้าวัด
ป่าเลไลย์ ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าสรุปได้ว่า จุด เก็บตัวอย่างน้าบริเวณบึงหนองบัว 2 จุด มีปริมาณความ
สกปรกในรู ป สารอิ น ทรี ย์ (BOD) มี ค่ า 3.39 และ 3.74 มิ ล ลิ ก รัม ต่อ ลิ ต ร (มาตรฐานกาหนดไม่ ค วรเกิน กว่า 2.0
มิลลิกรัมต่อลิตร) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) มีค่า 0.313,0.286,0.112 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปกติในการป้องกัน
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ความเสื่อมโทรมของแหล่งน้าควรควบคุมปริมาณ TP ไม่ให้เกิน 0.03 มิลลิกรัมต่อลิตร, ข้อมูลจากสถาบันประมงน้าจืด
แห่งชาติ) และมีทีเคเอ็น มีค่า 2.6,2.9,1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
คุณภาพน้าดังกล่าวบ่งชี้ว่า แหล่งน้ามีการสะสมของมลสาร (สารอินทรีย์) และปริมาณสารอาหาร
ประเภทไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในน้าค่อนข้างสู ง ซึ่งเอื้อต่อการเจริ ญเติบโตและแพร่กระจายอย่างผิดปกติของ
สาหร่ายขนาดเล็ กหรือพืช น้ า ทาให้ เกิดภาวะสาหร่ายสะพรั่ง หรือ algae bloom แต่ยังไม่มีความรุนแรงมากนัก
แต่หากมีน้าเสียชุมชนไหลลงบึงหนองบัวอย่างต่อเนื่องทาให้ความเข้มข้นของมลสารมากขึ้น สาหร่ายจะเพิ่มจานวน
มากขึ้น ส่งผลกระทบที่รุน แรง เพราะเมื่อสาหร่ายตายพร้อมกันจะทาให้แหล่งน้าเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และไม่พึง
ประสงค์ต่อผู้ใช้น้า ด้านการดารงชีวิตของสัตว์น้าอาจเกิดปัญหาปลาบางชนิดตายได้ เนื่องจากสาหร่ายที่มีจานวนมาก
มักทาให้คุณภาพน้ามีสภาพความผันผวนสูง เช่น ในวันที่ลมสงบ ปริมาณออกซิ เจนละลายในน้าอาจมีค่าต่ามากใน
ช่วงเวลากลางคืนจนถึงเช้ามืด จนเป็นอุปสรรคต่อการหายใจของปลา เป็นต้น สาเหตุน่าจะเนื่องจากน้าจากคลองเชียง
ที่มีการปนเปื้อนมลสารจากชุมชนไหลลงสะสมในบึงหนองบัว โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน แล้วปรากฏปัญหาช่วงหลังฝนที่น้า
ไม่มีการระบายเข้าออกอย่างต่อเนื่อง และปัจจัยด้านอุณหภูมิ แสงแดดเหมาะสม
ทรัพยากรแร่
แหล่งแร่ที่พบ คือ
* แร่แกรนิต แร่ถ่านหิน พบที่อาเภอนากลางและอาเภอสุวรณคูหา
* แร่แบไรต์ พบที่อาเภอสุวรรณคูหา
* ภูเขาหินปูน ซึ่งเหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมระเบิดย่อยหิน พบที่อาเภอนากลาง อาเภอนาวัง อาเภอ
สุวรรณคูหาและอาเภอศรีบุญเรือง
ที่มา : สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลาภู

ทรัพยากรดิน
จังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบด้วยชุดดินโคราช/โพนพิสัย ร้อยเอ็ด/โคราช ท่ายาง ศรีเชียงใหม่ พิมาย ราชบุรี
ศรีสงคราม บรบือ เพ็ญ เลย นครพนม เขาย้อย สันป่าตอง เพีย ปากช่อง และท่าลี่
ดินส่วนใหญ่ในจังหวัดหนองบัวลาภู ดินชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายหน้าดินค่อนข้างตื้น ชั้นล่างยังคงเป็นดิน
เหนียว ดิน ลูกรัง มีการระบายน้ าค่อนข้างเร็วส่วนใหญ่อยู่ในเขตอาเภอศรี บุญเรือง อาเภอโนนสังและอาเภอเมือง
ส่วนดินเหนียวปนทรายชั้นล่างเป็นดินลูกรังอยู่ในเขตอาเภอสุวรรณคูหา
การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จากการศึกษาปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนในปี พ.ศ. 2555 (โดยปริมาณขยะคานวณจากอัตราการผลิต
ขยะของ คพ. ที่ทาการสารวจอัตราการเกิดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล องค์ การ
บริหารส่วนตาบล เฉลี่ยเท่ากับ 1.89,1.15,1.02, และ 0.91 กิโลกรัม/คน/วัน ตามลาดับ การคูณจานวนประชากร
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555) พบว่า จังหวัดหนองบัวลาภู มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 179,633 ตัน/ปี ทั้งนี้ปริมาณขยะ
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มูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ในปี พ.ศ. 2556 ถูกนาไปกาจัดถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 9,657
ตัน ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลาภู
จั งหวั ด หนองบั ว ล าภู แ บ่ งกลุ่ ม พื้ น ที่ เพื่ อ รองรับ การจั ด ตั้ งศู น ย์ จั ด การขยะมู ล ฝอย (Clustering)
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู 2) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลนากลาง 3) กลุ่มพื้นที่
เทศบาลตาบลโนนสัง 4) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย 5) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลสุวรรณคูหา ปัจจุบันมีการ
ดาเนิ น การก่อสร้างและเปิ ดใช้งานแล้ ว จ านวน 2 พื้นที่ คือ กลุ่ มพื้ นที่เทศบาลเมืองหนองบัวล าภู และกลุ่ มพื้ นที่
เทศบาลตาบลโนนสัง และอยู่ระหว่างดาเนินการอีกหนึ่งพื้นที่ คือ กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลนากลาง
ตารางแสดง กลุ่มพืนที่เพื่อรองรับการจัดตังศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะที่ ค่าธรรมเนียม
เข้าระบบ
กาจัด
(ตัน/วัน)
(บาท/วัน)
40
500

มีระบบ
แล้ว

อปท.ร่วมใช้
บริการ (แห่ง)

1) ทม.
หนองบัวลาภู
2) ทต.โนนสัง



7



11

7

500

49

3) ทต.นากลาง



9

-

550

49

4) ทต.โนนสูง
เปลือย

-

-

-

-

25

5) ทต.สุวรรณคูหา

-

-

-

-

-

กลุ่มพืนที่

ที่มา: แผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดหนองบัวลาภู พ.ศ. 2558-2562,2558

ที่ดิน (ไร่)

หมายเหตุ

27

ผังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
ฝังกลบอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาล
ได้รับงบประมาณ
ก่อสร้างศูนย์กาจัดขยะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562
ยังไม่มรี ะบบกาจัดขยะ
ถูกหลักสุขาภิบาล

ห น้ า | 43

1.8 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพืนที่
1. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่า เป็นลาดับที่ 77 ของประเทศ มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 49,443 บาทต่อคนต่อปี
เนื่องจากอาชีพส่วนใหญ่ของคนในจังหวัดคืออาชีพเกษตรกรรม และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทาให้เกษตรกรยากจน และมี
หนี้สินเพิ่มขึน้ โดยครัวเรือนมีหนี้สินเพื่อการอุปโภคบริโภคอยู่ในลาดับที่ 71 ของประเทศ
2. ด้านการศึกษา จากการประเมินความก้าวหน้าด้านการศึกษาในภาพรวมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัด
หนองบัวลาภูมีความก้าวหน้าด้านการศึกษาอยู่ในลาดับที่ 74 ของประเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับสติปัญญา (IQ) ของเด็กนักเรียน
ไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ที่ 91.75 คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-Net ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 3.94 ซึ่งต่า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน และมีจานวนปีการศึกษาภาคบังคับไม่ถึง 15 ปี เฉลี่ยอยู่ที่ 7.26 ปี
3. ด้านสุขภาพ ประชาชนในจังหวัดหนองบัวลาภูส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและใช้สารเคมีใน
การทาการเกษตร ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคเนื้อเน่า
4. ด้านสุขภาพจิต คะแนนสุขภาพจิตของประชาชนในจังหวัดหนองบัวลาภูอยู่ในลาดับสุดท้ายของประเทศ
5. ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม พื้ นที่ ป่ าของจั งหวั ดหนองบั วล าภู ลดลงอย่ างรวดเร็ ว
เนื่ องจากการบริหารจั ดการน้ าที่ไม่เป็ นระบบ ประชาชนในพื้นที่ห่ างไกลความเจริญยังคงขาดแคลนน้าเพื่ อการอุปโภค
บริโภค และเพื่อการเกษตร
6. ขาดประชากรวัยแรงงาน ขาดทั กษะแรงงานด้ านภาษาต่ างประเทศ โดยที่ คนในพื้ นที่ ไม่ สามารถ
ให้บริการแนะนานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ ขาดขีดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
การนาไปประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง
7. ขาดอัตลั กษณ์ ควรเป็ นจั งหวัดหนองบัวล าภู และขาดการประชาสั มพันธ์ที่ มีประสิทธิภาพต่อการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่มีความคงทนถาวร สินค้าทางการเกษตรที่ไม่มีความโดดเด่น
ไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้ ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองยังไม่ดุลศักยภาพเท่าที่ควร
8. โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกไม่พร้อมต่อการพัฒนา เช่น สภาพถนน ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการทักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล ทาให้หนองบัวลาภูกลายเป็นแค่ทางผ่าน
ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ
1.9 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
จากแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภูที่ผ่านมา คือแผนพัฒนาจังหวัด ปีพ.ศ.2557 – 2560 ที่กาหนด
วิสั ย ทัศน์ “หนองบั ว ล าภู เป็ น เมืองน่ าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดท ากิน ในดิ นแดนสั น ติสุ ข ”
ซึ่งจังหวัดได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น โครงการต่างๆ
ได้ดาเนินการแยกย่อยเป็นแผนปฏิบัติราชการประจาปี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่ง
จะขอสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู 4 ปี พ.ศ.2557 – 2560 ดังนี้
1. ประเด็ น ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็ง เศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการ
บริการ ซึ่งในประเด็นยุทธศาสตร์นี้จะเน้นส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีโครงการที่สาคัญ
คือ โครงการพัฒนาทักษะฝีมื อด้านการผลิตและการบริการ โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการ โครงการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต เป็นต้น
ซึ่งจากผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู 4 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.5 ต่อปี
2. ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒ นาเกษตรปลอดภั ย ควบคู่ กั บ การส่ งเสริม เกษตรอิ น ทรี ย์
ในประเด็นยุทธศาสตร์จะส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งมี
โครงการเริ่มตั้งแต่การพั ฒ นาแหล่งน้ า พัฒ นาดิน ฝึ กอาชีพ พัฒ นาพันธุ์ รวมถึงการโซนนิ่ง เพื่อให้ ท าการเกษตร
ที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็นการลดต้นทุนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจากการดาเนินการที่ผ่านมาพบว่า เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจากเดิม ที่เน้ น การทานาเป็ น อาชีพ หลั ก ซึ่งมีพื้ นที่ไม่เหมาะสม ได้ผ ลผลิ ตไม่ คุ้มทุน มาเป็นปลู กพืช อื่ น
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ที่ เหมาะสมเช่น พืชผัก ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด หรือเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ไก่พันธุ์ไข่ ไก่เนื้อ เป็ด ไก่งวง โค
เนื้อ โคนม รวมถึงการประมง ซึ่งทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง สามารถเลี้ยงตัวเลี้ยง
ครอบครัว ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานหรือไปใช้แรงงานที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ รวมถึงไปขายแรงงานที่ต่างประเทศ
ช่วยแก้ไขปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และ
การสร้างสั งคมสั น ติสุ ข ในประเด็น ยุท ธศาสตร์นี้ จังหวัดหนองบัว ล าภูได้ให้ ความส าคัญ กับการพัฒ นาคนซึ่งเป็ น
ทรั พ ยากรที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ซึ่ งหากคนมี คุ ณ ภาพ การพั ฒ นาอื่ น ๆ ก็ ส ามารถท าได้ ง่าย ซึ่ งการวิเคราะห์ ตัว ชี้ วัด ของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะพบว่าตัวชี้วัดด้านสังคม การพัฒนา
แบบทั่วถึง จังหวัดหนองบัวลาภูยังอยู่ในระดับต่ากว่าระดับประเทศทุกตัวชี้วัด ซึ่งประกอบด้วยร้อยละของประชาชนที่อยู่
ใต้เส้นความยากจน อัตราแพทย์ ต่อประชากร ค่าเฉลี่ยคะแนน O – NET เป็นต้น ดังนั้นจังหวัดหนองบัวล าภูต้อง
พัฒนาในด้านนี้ แต่เรื่องสังคมอื่นๆ นั้น จังหวัดหนองบัวลาภูก็ถือ ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เช่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความ
ขัดแย้ง ในสังคม ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และพลังงาน
ในประเด็นยุ ทธศาสตร์นี้มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวช และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่การเป็นฐานการพัฒนาใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีโครงการที่สาคัญคือ การเพิ่มพื้นที่ป่า การสร้างฝายชะลอ
น้า การจัดทาแนวป้องกันไฟป่า และที่สาคัญในการสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) จังหวัดหนองบัวลาภูได้นานโยบายไปดาเนินการโดยเป็นการทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดยใช้
ทั้งหลักรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ในการเจรจากับประชาชนผู้บุกรุก สามารถยึดคืนพื้นที่ป่ากว่า 3,000 ไร่ โดยไม่มี
ปัญหาการกระทบกระทั่งกับพี่น้องประชาชนผู้บุกรุก
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ส่วนที่ 2
ประเด็นการพัฒนา
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2.1 บทวิเคราะห์
1. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู (จุดแข็ง Strengths)
1.1. เป็ นจั งหวั ดที่ มี ขนาดเล็ กจึ งท าให้ การบริ หารจั ดการทั่ วถึ ง การประสานภาครั ฐสะดวก เนื่ องจาก
มีพื้นที่ติดต่อกันเพียง 6 อาเภอ 63 หน่วยงาน อปท. 68 หน่วยงาน โดยมีระยะทาง อาเภอเมือง 3 ก.ม. , อาเภอศรีบุญเรือง
33 ก.ม. อาเภอนากลาง 30 ก.ม. อาเภอโนนสัง 52 ก.ม. อาเภอนาวัง 43 ก.ม. และ อาเภอสุวรรณคูหา 64 ก.ม.
1.2 เป็ นเมื องที่ มี ประวั ติ ศาสตร์ ยาวนานกว่ า 200 ปี พร้ อมด้ วยภู มิ ประเทศที่ สวยงาม ภู เขาล้ อมรอบ
มี พื้ นที่ ป่ า ทรั พยากรธรรมชาติ อุ ดมสมบู รณ์ มี โรงานอุ ตสาหกรรมน้ อย อากาศดี มลพิ ษต่ า มี ศั กยภาพการผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าสูง
1.3 มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ที่โดนเด่น อาทิเช่น วัดถ้ากลองเพล (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และหอยหิน 150 ล้านปี ภูพานน้อย ภูหินลาดช่อฟ้า ฯลฯ
1.4 มี แหล่ งท่ องเที่ ย วเชิ งธรรมชาติ และเชิ งเกษตรของจั งหวั ดรวม 20 แห่ ง ที่ กระจายในทุ กอ าเภอ
โดยมากที่สุด คือ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู มีจานวน 9 แห่ง
1.5 พื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู มีความอุดมสมบูรณ์ของน้าบาดาลสูง คือเป็น “ธนาคารน้า”ที่สามารถขุดเจาะ
และนามาใช้ประโยชน์ในการอุปโภค-บริโภค และเกษตรกรรมได้เป็นจานวนมาก
1.6 มี การบริ หารจั ดการขยะอย่ างมี คุ ณภาพ มี โรงงานก าจัดขยะที่ มี มาตรฐาน โดยได้ รับรางวัลจั งหวั ด
ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ประจาปี พ.ศ.2561 จากกระทรวงมหาดไทย
1.7 มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ เช่น ผ้าฝ้ายทอมือ ข้าวฮาง ข้าวผัวหลง กล้วยตาก เป็นต้น
1.8 มี อาสาสมั ค รและภาคี เครื อ ข่ ายสนั บ สนุ น ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ในจั งหวั ด
เช่น ระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบอาสาสมัคร การดูแลสุขภาพในรูปแบบของ อสม. เป็นต้น
2. ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู (จุดอ่อน Weaknesses)
2.1 ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่า โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (GPP Per Capita) เท่ากับ 41,963 บาท
ต่ อคนต่ อปี จั ดเป็ นล าดั บที่ 76 ของประเทศ (ไม่ รวมกรุงเทพมหานคร) เนื่ องจากอาชี พส่ วนใหญ่ ของคนในจั งหวั ด
คือ อาชี พเกษตรกรรม โดยส่ วนใหญ่ ปลู กพื ชเชิ งเดี่ยวและพึ่ งพิ งน้ าจากธรรมชาติ โดยเฉพาะน้ าฝน ดังนั้ นในฤดูแล้ ง
จึงไม่สามารถเพาะปลูกได้ อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เป็นและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นทาให้เกษตรกร และมีหนี้สินมาก
2.2 การเกษตรกรรมในจังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเกษตรกรรมแบบเชิงเดี่ยว โดยเฉพาะอ้อยมีพื้นที่เพาะปลูก
มากที่สุ ด จ านวน 681,000 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 39.4 ของพื้ นที่ท าการเกษตรทั้งหมด โดยมีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพื ช
ในอัตราสูงเฉลี่ย 1.73 ลิตร/ไร่ จึงทาให้มีสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อมปริมาณสูง ซึ่งมีคาสัมพันธ์กับการเกิดโรคเนื้อเน่า
(NF) อย่างมีนัยสาคัญ โดยในปี 2560 ของผู้ป่วยโรคเนื้อเน่า จานวน 254 คน คิดเป็นอัตราป่วย 49.8 ต่อแสนประชากร
(พบอัตราป่วยทั่วโลกเพียง 1 ต่อแสนประชากร)
2.3 ระดับสติปัญญาเด็กนักเรียนในจังหวัดหนองบัวลาภูอยู่ในระดับต่ากว่ามาตรฐานของประเทศ โดยระดับ
IQ นักเรียนชั้น ป.1 อยู่ที่ 91.75 (ลาดับที่ 73 ของประเทศ) คะแนน O-Net ม.ปลาย ร้อยละ 30.94
2.4 การบริหารจัดการน้าที่ไม่เป็นระบบ ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความเจริญยังคงขาดแคลนน้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
2.5 เกษตรกรส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดการรวมกลุ่ม อีกทั้งยังขาดความรู้เรื่องระบบการจัดการฟาร์ม พืช สัตว์
ตลาด และเทคโนโลยี
2.6 ขาดประชากรวัยแรงงานขาดทักษะแรงงานด้านภาษาต่างประเทศ โดยที่คนในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการ
แนะนานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศได้ ขาดความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการนาไป
ประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง
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2.7 สิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวยังไม่เพียงพอ ไม่ได้มาตรฐาน เช่น โรงแรมที่พัก ศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว ป้ายบอกทาง ป้ายข้อมูล ห้องน้าสาธารณะ ระบบอินเตอร์เน็ต และแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวไม่สะดวก ยังไม่ครอบคลุมและเชื่อมโยงในทุกพื้นที่ บางแห่งชารุดทรุดโทรม
2.8 ขาดการบู รณาการงานด้านการท่ องเที่ ยวระหว่างหน่ วยงาน ทั้ งภาครัฐ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
และเอกชน อีกทั้งยังขาดการมีส่วนร่วมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัด
2.9 การขาดการประชาสัมพันธ์ที่เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทาให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวไม่มีความคงทนถาวร
2.10 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกไม่พร้อมต่อการพัฒนา เช่น สภาพถนน ระบบประปา
ระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ ต และสถานที่ให้ บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐานสากล ทาให้หนองบัวล าภูกลายเป็นเพียง
ทางผ่านไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ
3. ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู (โอกาส Opportunities)
3.1 ทิศทางการพัฒนาประเทศ (แผนฯ 12) นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด ส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาการบริการภาครัฐ
การพัฒนาการเกษตร (เกษตรอินทรีย์) ความมั่นคงด้านอาหาร
3.2 “ลาพะเนียง” เป็นแม่น้าสายสาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู มีต้นกาเนิดที่จังหวัดเลย ก่อนจะไหลผ่าน
ที่ราบกลางหุบเขาไปบรรจบกับลาน้าพองที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัจจุบันคืออ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์ โดยลาน้าดังกล่าว
มีความยาวราว 150 กิโลเมตร และมีความกว้างเฉลี่ยราว 10 – 15 เมตร และเป็นดั่งเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตเกษตรกรและ
ชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งน้า
3.3 จังหวัดหนองบัวลาภูมีโครงข่ายเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด มีเส้นทางคมนาคม
เชื่อมจังหวัดใหญ่ โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี ทาให้การคมนาคมสะดวก บนถนนหมายเลข 210 ซึ่งห่างจากสนามบินเพียง
46 กม.
3.4 แนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวกาลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว การเติบโตของกลุ่มนักท่องเที่ยวกาลัง
เพิ่มมากขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3.5 การถ่ายโอนภารกิจ การกากับโรงานอุตสาหกรรมไปยัง อปท. อานวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ในการลงทุนภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
3.6 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง หรื อจังหวัดรอง เพื่อการกระจายรายได้ และเพิ่ ม
รายได้แก่จั งหวัดที่ไม่ใช่เมืองหลั กในการท่องเที่ยวให้ มากขึ้น โดยการลดหย่อนภาษีท่ องเที่ยวเมืองรอง 15,000 บาท
ตลอดปี 2561
3.7 นโยบายสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย
เช่น OTOP นวัตวิถี เป็นต้น
3.8 ความร่วมมือของกลุ่ มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่พยายามส่ งเสริมเชื่ อมโยงแหล่ ง
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เพื่อดึงดูดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้ นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น เช่น โครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นต้น
3.9 รั ฐบาลให้ ความส าคั ญ กั บการบริ ห ารจั ดการน้ า การแก้ ไขปั ญ หาการขาดแคลนน้ า โดยสนั บสนุ น
งบประมาณในการปรั บปรุ งพั ฒ นาแหล่ งน้ าทั้ งน้ าผิ วดินและน้ าใต้ ดิน ด้ วยการน าเทคโนโลยี “ระบบสู บน้ าพลั งงาน
แสงอาทิตย์” หรือ “Solar Cell” มาปรับใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
3.10 มี ความร่ วมมื อจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และความร่ วมมื อจากมหาวิ ทยาลั ย
ต่างๆ ในการการแก้ปัญหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู ให้มีการดาเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
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3.11 การน าสื่ อ สั ง คม (Social Media) มาใช้ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การภายใน (Back Office)
ที่ดาเนิ นการในรูปแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ เพื่ อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่ อสาร/ประสานงานภายในองค์กรและ
ระหว่างองค์กร ทาให้การบริการของภาครัฐสามารถลดขั้นตอนและเพิ่มมาตรฐานการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.12 การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าใช้ ในการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ อ ย่ า งกว้ างขวาง
สร้างคุณค่าของสินค้า และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น
4. ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู (อุปสรรค Threats)
4.1 ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศตกต่า ต้นทุนการผลิตสูง กาลังการซื้อน้อย ราคาผลผลิตทางการเกษตร
ผันผวน และภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในจังหวัดน้อย ทาให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจไม่เดินทางมาท่องเที่ยวหรือมีการใช้
จ่ายน้อยลง
4.2 การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ ส่ ง ผลให้ ส ถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษ อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้น ภาวะภัยแล้ง
และน้าท่วม ส่งผลต่อความงดงามและบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่ง
4.3 วิกฤตภัยธรรมชาติ ส่งผลทาให้เกิดความผันผวนต่อดิน ฟ้า อากาศ ทาให้เกิดความแห้งแล้ง และน้า
ท่วม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
4.4 การแข่งขัน และแย่งชิงตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดใกล้ เคียง มีแนวโน้มสู งขึ้น มีการลงทุนด้าน
การท่องเที่ยว การสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์การกาหนดกลยุทธ์ใหม่ๆ
2.2 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision)
“หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
2.2.1 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา
1. พัฒนาเมืองหนองบัวลาภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา
ประเพณีวัฒนธรรม และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี
3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
2.2.2 พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานายความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
4. จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.2.3 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue)
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
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2.2.4 ตัวชี้วัด (KPI) ค่าเป้าหมาย(Target) และกลยุทธ์ (Strategy) รายประเด็นยุทธศาสตร์
1. ประเด็นกาพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 ปี
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
4. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
5. แรงงานมีประกันสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 ต่อปี
6. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
7. อัตราการว่างงานในกาลังแรงงานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
8. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
1. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
(3R 8C)
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนด้วยกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE
3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
4. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ
5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวิต
6. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้
7. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี
3. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 30,000 ไร่
4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
5. การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
1. บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่งเสริมการตลาด
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร
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3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่
2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด
3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4. สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว
4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ต่อปี
3. ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าดีขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย ร้อยละ 1 ต่อปี
แนวทางการพัฒนา
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าและพื้นที่ลุ่มน้า
3. บริหารจัดการขยะและน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
2. สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 4 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนา
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. รณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน

เป้าหมาย
การพัฒนา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จตาม
เป้าหมายการพัฒนา

พันธกิจ
(Mission)
ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic
Issue)

ตัวชี้วัด (KPI)
และ
ค่าเป้าหมาย
(Target)

กลยุทธ์
(Strategy)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2563
หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
1. พัฒนาเมืองหนองบัวลาภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัว ร้อยละ 4 ต่อปี 3. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

2. สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม

3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

4. จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า
สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม
การค้า การลงทุน

3. การส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยวและบริการ

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. การเสริมสร้างความมั่นคง
เพื่อความสงบสุข

1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลาย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 ปี
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
4. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
5. แรงงานมีประกันสังคมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 ต่อปี
6. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 70
7. อัตราการว่างงานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
8. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD)
(ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปี

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP)
ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี
2. รายได้เฉลีย่ ต่อหัวของประชากร
ขยายตัว ร้อยละ 10 ต่อปี
3. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น
30,000 ไร่
4. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
5. การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี

1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1 ต่อปี
2. ปริมาณขยะลดลง
ร้อยละ 7 ต่อปี
3. ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้าดีขึ้นจาก
เกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย ร้อยละ
1 ต่อปี

1. คดีชีวติ ร่างกาย เพศและคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อและ
ประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
2. สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสน
ประชากร) ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี
3. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสน
ประชากร) ลดลงร้อยละ 4 ต่อปี

1. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัด
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8C)
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนด้วยกิจกรรม
โครงการ TO BE NUMBER ONE
3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบ
สัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way of Life)
4. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ
5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัย
และผู้พิการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดชีวติ
6. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการให้มีอาชีพ
และมีรายได้
7. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสขุ ภาพประชาชน

1. บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสูเ่ กษตร
อินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต
ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้
นวัตกรรม และส่งเสริมการตลาด
4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตาม
ศักยภาพของพื้นที่
2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด
3. พัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวให้ได้
มาตรฐาน
4. สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการด้านการท่องเที่ยว
ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาด
ด้านการท่องเที่ยว

1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้า
และพื้นที่ลุ่มน้า
3. บริหารจัดการขยะและน้าเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. เสริมสร้างความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
2. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไข
อุบัติเหตุบนท้องถนน

แบบ จ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565
จังหวัดหนองบัวลาภู
เป้าหมายการพัฒนา : หนองบัวลาภูเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ตัวชีว้ ัดของแผนงาน
(4)

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. 2561
(5)

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2561-2565
(6)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

1 ปี

5 ปี

3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ
ม.ปลายและอาชีวะเพิม่ ขึน้

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

4. ครัวเรือนมีรายได้เพิม่ ขึน้

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

5. แรงงานมีประกันสังคมเพิม่ ขึน้

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10 ร้อยละ 10 ร้อยละ 10

ร้อยละ 50

6. ประชากรผู้พิการ/
ผู้ดอ้ ยโอกาสได้รับการดูแล
ช่วยเหลือจากภาครัฐ เพิม่ ขึน้

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 70

ร้อยละ 75

ร้อยละ 80

ร้อยละ 80

7. อัตราการว่างงานลดลง

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 5

1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ
1. การพัฒนาคนและสังคมให้ แผนงานที่ 1
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
การพัฒนาคน O-net ระดับม.ปลายเพิม่ ขึน้
และคุณภาพชีวิต 2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของ
ประชากรอายุ 15 ปีขนึ้ ไปเพิม่ ขึน้

8. ประชากรเป็นโรคทีไ่ ม่ใช่
โรคติดต่อ NCD (ต่อแสน
ประชาชน) ลดลง

2. การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า แผนงานที่ 2
สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การพัฒนา
การค้า การลงทุน
เศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25 ร้อยละ 0.25

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) ขยายตัว

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 20

2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรขยายตัว

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 50

5,000 ไร่

10,000 ไร่

20,000 ไร่

30,000 ไร่

3. พืน้ ทีเ่ กษตรอินทรียเ์ พิม่ ขึน้
4. พืน้ ทีช่ ลประทานเพิม่ ขึน้

3. การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ
4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน

แผนงานที่ 3
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

ร้อยละ 1.25

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

1. รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 50

2. จานวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 50

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 5

ร้อยละ 7

ร้อยละ 7

ร้อยละ 7

ร้อยละ 31

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ร้อยละ 5

1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดี
ประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสน
ประชากร) ลดลง

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 2.5

ร้อยละ 12.5

2. สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสน
ประชากร) ลดลง

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ร้อยละ 50

3. อุบัตเิ หตุบนท้องถนนลดลง
(ต่อแสนประชากร) ลดลง

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 4

ร้อยละ 20

1. สัดส่วนพืน้ ทีป่ ่าไม้เพิม่ ขึน้
แผนงานที่ 4
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 2. ปริมาณขยะ (ต่อปี) ลดลง
ชาติ
3. ค่าคุณภาพน้าดีขนึ้ จากเกณฑ์
มาตรฐาน

5. การเสริมสร้างความมัน่ คง
เพื่อความสงบสุข

แผนงานที่ 5
การรักษาความ
มัน่ คงและสงบ
สุข

หน ้าที่ 1 จาก 19

แบบ จ.๑

แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565
จังหวัดหนองบัวลาภู
เป้าหมายการพัฒนา : หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเทีย่ ว
บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

แผนงานที่ 1 การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
1.1 โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
มาตรฐานสากล

1

3

กิจกรรมหลักที่ 1.2 การเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
กลุ่มโรคเรื้อรังจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคจากสารเคมี
กาจัดศัตรูพืชโดยชุมชน

1

4

1

4

กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

3

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียน

1

3

กิจกรรมหลักที่ 1.6 ส่งเสริมการศึกษาเพื่อต่อยอดอาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษา

1

3

กิจกรรมหลักที่ 1.7 พัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางสัมมาชีพอย่างยั่งยืน

1

3

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ส่งเสริมครัวเรือนสัมมาชีพพัฒนาสู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1.9 พัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพสู่ผู้ผลิต
ผู้ประกอบการรายใหม่ (Start Up) ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1.10 ส่งเสริมและพัฒนาการสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านแหล่งเงินทุนให้แก่ชุมชนผ่านกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
กิจกรรมหลักที่ 1.11 โครงการส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา

1

สนง.ศธ.นภ.
สนง.สสจ.นภ.
สนง.สสจ.นภ.
สนง.สสจ.นภ.

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

242,100,000

339,534,720

314,422,560

92,057,360

90,057,360

1,078,172,000

213,700,000

281,134,720

266,022,560

53,657,360

51,657,360

866,172,000

-

5,900,000

5,900,000

5,900,000

5,900,000

23,600,000

-

2,950,000

2,950,000

2,950,000

2,950,000

11,800,000

-

1,797,360

1,797,360

1,797,360

1,797,360

7,189,440

-

6,250,000

6,250,000

6,250,000

6,250,000

25,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

15,000,000

-

4,060,000

4,060,000

4,060,000

4,060,000

16,240,000

สนง.พช.นภ.

2,000,000

4,151,500

1,000,000

1,000,000

1,000,000

9,151,500

3

สนง.พช.นภ.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

2

2

สนง.พช.นภ.

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

2

2

สนง.พช.นภ.

-

2,000,000

2

3

1,500,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 โครงการรณรงค์ปอ้ งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

1

3

สนง.ศธ.นภ./
สนง.สสจ.นภ.

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

2,100,000

10,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

1

3

สนง.ปศ.นภ.

33,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

42,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 ส่งเสริมการมีอาชีพแก่กลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.15 พัฒนาคน คุณภาพชีวติ และความสงบ
สุข โดยรังวัดตรวจสอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ (ลาห้วย
เชียง)

1

4

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

1

4

กิจกรรมหลักที่ 1.16 อบรมพัฒนายกผลสัมฤทธิก์ ารศึกษา
ปฐมวัย

3

3

กิจกรรมหลักที่ 1.17 กีฬาต้านยาเสพติด

3

3

กิจกรรมหลักที่ 1.18 พัฒนาเครือข่ายเยาวชน

3

3

กิจกรรมหลักที่ 1.19 พัฒนาสนามกีฬากลางจังหวัด

3

3

กิจกรรมหลักที่ 1.20 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

3

4

กิจกรรมหลักที่ 1.21 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเศรษฐกิจ
พอเพียง

3

2

กิจกรรมหลักที่ 1.22 ปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นสถานที่ออก
กาลังกายรอบอ่างเก็บน้าฝายหลวง หมู่ 2 ตาบลหนองกุง
แก้ว อาเภอสรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

5

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

-

-

1,161,200

-

-

1,161,200

กิจกรรมหลักที่ 1.23 ก่อสร้างสวนสาธารณะห้วยก่าน ตาบล
ฝั่งแดง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.24 เสริมสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัว

1

5

อาเภอนากลาง

-

-

8,204,000

-

-

8,204,000

1

5

สนง.พมจ.นภ.

-

1,500,000

-

-

1,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.25 บ้านน้อยพอเพียง

1

5

สนง.พมจ.นภ.

-

4,000,000

-

-

4,000,000

1.2 โครงการที่ 2 โครงการระบบประปาหมู่บา้ น เพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

-

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ

สนง.ศธ.นภ.

สนง.ศธ.นภ.

สนง.พมจ.นภ.
สนง.ที่ดิน

-

325,860

-

-

2,000,000

-

-

-

4,000,000

325,860

500,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

อบจ.นภ.

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

7,500,000

อบจ.นภ.

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

อบจ.นภ.

200,000,000

200,000,000

200,000,000

อบจ.นภ.

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

อบจ.นภ.

อบจ.นภ.

28,400,000

58,400,000

48,400,000

-

38,400,000

-

38,400,000

600,000,000

212,000,000

หน ้าที่ 2 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

กิจกรรมหลัก 1.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ นและระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้าบาดาล

1

2

อาเภอทุกอาเภอ

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาแหล่งน้าป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง
กิจกรรมหลัก 1.3 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว (แบบบ่อปิด)

1

5

สนง.ปภ.นภ.

1

5

กิจกรรมหลักที่ 1.4 โครงการบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

3

5

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

30,000,000

20,000,000

10,000,000

10,000,000

70,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100,000,000

สนง.ปภ.นภ.

7,900,000

7,900,000

7,900,000

7,900,000

7,900,000

39,500,000

อบจ.นภ.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

130,451,700

293,708,700

1,079,909,504

1,460,000,000

238,000,000

3,202,069,904

7,000,000

29,700,000

66,700,000

64,700,000

46,700,000

214,800,000

-

แผนงานที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่า
สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
1.1 โครงการที่ 1 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
แรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

1

1

สนง.พช.นภ./สนง.
พัฒนาฝีมือแรงงาน

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ผ้าทอ
พื้นเมือง

1

1

สนง.พช.นภ./สนง.
อก.นภ.

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมพัฒนาเอกลักษณ์ ศักยภาพทาง
การตลาด
กิจกรรมหลักที่ 1.4 พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด

1

1

สนง.พช.นภ.

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,000,000

1

1

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
กิจกรรมหลักที่ 1.6 การเสริมสร้างความมั่นคงในการทางาน
และคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กับแรงงาน

2
1

1
1

สนง.พช./อก./
พณ.นภ.
สนง.พช.นภ.
สนง.แรงงาน

1,000,000

200,000
1,000,000

200,000
1,000,000

200,000
1,000,000

200,000
1,000,000

800,000
5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทอผ้า ตัดเย็บผ้า

3
3

1

อบจ.นภ.
อบจ.นภ.

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

500,000
500,000

2,500,000

1

1

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

9,000,000

1

1

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

-

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล

1

2

สนง.พช.นภ.

7,000,000

37,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

1

2

สนง.วธ.นภ.

-

-

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 พัฒนาศักยภาพชุมชมตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง จนเป็นวิถีชีวติ (Way of life)

1

2

สนง.พช.นภ.

-

-

2,000,000

2,000,000

-

656,065,504

905,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 เพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม
อาชีพต่างๆ
กิจกหรรมหลักที 1.9 พัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกหรรมหลักที่ 1.10 ส่งเสริมการแปรรูป ออกแบบ และ
บรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและบริการ

1

สนง.พช./อก./
พณ.นภ.
สนง.พช./อก./
พณ.นภ.

1.2 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ขนส่ง ให้ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5,000,000

9,400,900

-

40,000,000
2,000,000
-

2,500,000

129,000,000
5,000,000
6,000,000
1,570,466,404

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน

1

1

อาเภอทุกอาเภอ/
แขวงทางหลวง/
แขวงทางหลวงชนบท

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
210 ก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรเป็นคอนกรีต บ้านลาภู อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนนิคมเชียงพิณ - หนองบัวลาภู
กม. 33+720 - กม.38+250

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

45,000,000

45,000,000

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนหลวงหมายเลข 210 ขยาย
ช่องจราจรจาก 4 ช่อง เป็น 6 ช่องจราจร บ้านศรีสง่า ตาบลลา
ภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนนิคมเชียงพิณหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

35,000,000

35,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
210 บ้านลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู
ตอนนิคมเชียงพิณ-หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

35,000,000

35,000,000

งานบูรณะผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 210 บ้านโคก
น้าเกลีย้ ง อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนนิคมเชียงพิณ
- หนองบัวลาภู กม.42+000 - 43+856

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

30,000,000

30,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข
210 ปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวคอนกรีต บริเวณทางแยกขนาด
ใหญ่ แยกเขือ่ นห้วยหลวง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
ตอนนิคมเชียงพิณ - หนองบัวลาภู กม.10+799 - 11+290

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

25,000,000

25,000,000

งานปรับปรุงทางหลวง (งานแบริเออร์คอนกรีต) ทางหลวง
หมายเลข 210 บ้านดอนปอแดง อาเภอหนองวัวซอ จังหวัด
อุดรธานี ตอนนิคมเชียงพิน - หนองบัวลาภู กม.9+848 10+786 และ กม.13+263 - 15+920

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

15,000,000

15,000,000

หน ้าที่ 3 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ติดตั้งป้ายจราจรอัจฉริยะ และระบบควบคุมการจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 210 จานวน 2 จุด (แยกบายพาสเข้า-ออก
เมืองหนองบัวลาภู)
ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 210 นิคมเชียงพิณ หนองบัวลาภู ตอน 1 บ้านโค้งสวรรค์ ตาบลโนนทัน อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

28,000,000

28,000,000

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

4,500,000

4,500,000

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 210 นิคมเชียงพิณ หนองบัวลาภู ตอน 2 บ้านภูพานทอง ตาบลหนองบัว อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

4,000,000

4,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วย
สายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.38+729 - 38+839 อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

15,000,000

15,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วย
สายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.38+839 - 41+000 อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วย
สายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.41+000 - 42+000 อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

25,000,000

25,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วย
สายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.42+000 - 44+500 อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

งานบูรณะผิวทางแอสฟลัต์ ทางหลวงหมายเลข 210 บ้านโคก
น้าเกลีย้ ง อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนนิคมเชียงพิน หนองบัวลาภู กม.42+000 - 43+856 ปริมาณงาน 64,000
ตร.ม

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วย
สายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.47+000 - 49+500 อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ขยาย
สามแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 228 บ้านจอมทอง
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนห้วยสายหนัง ศรีบญ
ุ เรือง กม.50+058

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

12,000,000

12,000,000

ก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจบ้านศรีบญ
ุ เรือง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสาย
หนัง - ศรีบญ
ุ เรือง ระหว่าง กม.50+100 - กม.52+934
เชือ่ มโยงอาเภอผาขาว จ.เลย

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

48,000,000

48,000,000

งานปรับปรุงทางเท้าและระบบระบายน้า ทางหลวงหมายเลข
228 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.54+000 - 55+750
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

15,000,000

15,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบญ
ุ
เรือง - วังหมืน่ กม.59+374 - 61+874 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

15,000,000

15,000,000

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจรทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - วังหมืน่
กม.61+874 - 64+374 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบญ
ุ
เรือง - วังหมืน่ กม.78+230 - 80+730 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ศรีบญ
ุ เรือง - วังหมืน่
กม.75+730 - 78+230 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ปรับปรุง
ชัน้ โครงสร้างทางและผิวทาง ทางเท้าและระบบระบายน้า ทาง
หลวงหมายเลข 228 ตอน ห้วยสายหนัง - ศรีบญ
ุ เรือง กม.
83+490 - 84+190 ตัดทางแยก ทล.2146 กม.0+000 อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู (บริเวณสามแยกบ้านวังหมืน่ )

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

30,000,000

30,000,000

หน ้าที่ 4 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง 228
ยกระดับคันทางและขยายไหล่ทาง บ้านวังหมืน่ ตอนศรีบญ
ุ
เรือง-วังหมืน่ ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

30,000,000

30,000,000

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน
หนองบัวลาภู - เขือ่ นอุบลรัตน์ กม.0+000 - 2+375 อาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

50,000,000

50,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านธาตุ
หาญเทาว์ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนหนองบัวลาภู
- เขือ่ นอุบลรัตน์ ตอน 1 กม.4+750 - 7+250 ปริมาณงาน
2.500 กม.

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

45,000,000

45,000,000

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ขยายช่องจราจรเป็น 4 ช่อง
จราจร บ้านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ทางหลวง
หมายเลข 2146 ตอน ตอนหนองบัวลาภู – เขือ่ นอุบลรัตน์ กม.
7+250 – กม.8+650

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

30,000,000

30,000,000

ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ขยายช่อง
จราจรเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านท่า
ศิลา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนหนองบัวลาภู เขือ่ นอุบลรัตน์ ตอน 2 กม.46+239-48+419 ปริมาณงาน
2.180 กม.

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

30,000,000

30,000,000

ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ขยายช่องจราจร
เป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านท่าศิลา
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ตอนหนองบัวลาภู - เขือ่ น
อุบลรัตน์ กม.48+419 - 50+400 ปริมาณงาน 1.981 กม.

2

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

25,000,000

25,000,000

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2352 นาด่าน สุวรรณคูหา ตอน 1 บ้านหนองบัวน้อย ตาบลนาด่าน อาเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

3,500,000

3,500,000

ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2352 นาด่าน สุวรรณคูหา ตอน 2 บ้านหนองเหลือง ตาบลกุดผึง่ อาเภอ
สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

3,500,000

3,500,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านทุ่งโพธิ์ - บ้านโนนสะอาด
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ระยะทาง 1.600
กิโลเมตร

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,900,000

9,900,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านโคกล่าม – บ้านหนองแตง
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ระยะทาง 1.600
กิโลเมตร

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,900,000

9,900,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านโนนงาม - บ้านท่าปากเป่ง
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู ระยะทาง 1.700
กิโลเมตร

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,900,000

9,900,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองแกน้อย หมู่ที่ 3 –
บ้านสนามชัย หมู่ที่ 6 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,900,000

9,900,000

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านศรีอุบล หมู่ที่ 4 – บ้าน
สนามชัย หมู่ที่ 6 อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู
ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร

1

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,900,000

9,900,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กวัดพัชรกิติยาภาราม ตาบล
หนองหว้า อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,679,000

3,679,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านโนนคูณ บ้านห้วยโจด ถึง วัดป่าดอนเย็น ตาบลโนนขมิ้น อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านโนนคูณ บ้านห้วยโจด ถึง วัดป่าเจริญบุญ ตาบลโนนขมิ้น อาเภอ
เมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสาราญ หมู่ที่
๑๒-บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๘ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

5,302,000

5,302,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยค้อ หมู่ที่ ๑๐
ตาบลบ้านพร้าว – บ้านหนองหว้า (ตาบลหนองหว้า) สุดเขต
ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

6,512,000

6,512,000

หน ้าที่ 5 จาก 19
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ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกิจเจริญ บ้านหว้าทอง
หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองภัยศูนย์ อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

1,474,000

1,474,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรีไซเคิล บ้านหนอง
กุงพัฒนา หมู่ที่ ๕ ตาบลโพธิช์ ัย อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

813,000

813,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแม่วนใจ มงคล
มะไฟ ถึงนาพ่อสอน ผางน้าคา ตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนาเลิง บ้านห้วยไร่ ถึงบ้านโนนคูณ ตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงสีผู้ใหญ่ศักดิ์ศรี
พรมดี ถึงบ้านเพ็กเฟื้อย ตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยไร่ ถึงโปร่ง
เบน ตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

6,000,000

6,000,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าทรงธรรม ถึง
บ้านโนนขมิ้น ตาบลโนนขมิ้น อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางบ้านหนองแตง หมู่ 5 ตาบล
ศรีบญ
ุ เรือง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

10,251,000

10,251,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข
นภ.ถ.59001 บ้านศรีวชิ ัย หมู่ 10 ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอ
ศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

12,000,000

12,000,000

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแพง หมู่
4 ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,558,000

1,558,000

ซ่อมสร้างผิวจราจรลาดยาง para cape seal บ้านนาทม
หมู่ 4 ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง para asphaltic concrete
ทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข นภ.ถ.29001 (ช่วงที่ 1) บ้านกุด
สะเทียน หมู่ 1 ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง para cape seal ทางหลวง
ท้องถิ่นหมายเลข นภ.ถ.29001 (ช่วงที่ 2) บ้านกุดสะเทียน
หมู่ 1 ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

4,190,000

4,190,000

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

2,940,000

2,940,000

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

2,910,000

2,910,000

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางบ้านใหม่ศรีทอง หมู่ 6
ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,445,000

1,445,000

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
ภายในบ้านกุดสะเทียน ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
3,500 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,303,400

1,303,400

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรูกรัง สายบ้านวังคูณ - บ้านโนน
เสถียร ม.2 ต.กุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง กว้าง 6 เมตร
ยาว 860 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 5,160 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,960,000

1,960,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเสถียร ม.2 ต.กุด
สะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

490,000

490,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชุมแสง ม.3 ต.กุด
สะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

489,800

489,800

ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง Asphaltic Concrete
ภายในบ้านใหม่สีทอง ม.6 ตาบลกุดสะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง กว้าง 7 เมตร ยาว 500 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
3,500 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,303,400

1,303,400

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองเจิญ ม.8 ต.กุด
สะเทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง กว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร
พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 960 ตร.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

490,000

490,000

หน ้าที่ 6 จาก 19
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เสริมผิวจราจรหินคลุก บ้านหนองสระพัง-บ้านดอนข่า ต.
ทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง กว้าง 8 เมตร ยาว 3,900
กม. ผิวหน้ากว้าง 8 เมตร

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

3,364,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดดู่ -วัดป่าภูดิน
บ้านกุดดู่ หมู่ที่ ๗ ตาบลวังปลาป้อม กว้าง ๕ เมตร
ยาว ๒,๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรัง
เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อย
กว่า ๑๒,๖๐๐ ตร.ม.

1

2

อาเภอนาวัง

6,864,000

6,864,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าสัก บ้านโคก
สะอาด หมู่ที่ ๔ ตาบลวังปลาป้อม กว้าง ๕ เมตร ยาว
๑,๒๘๐ เมตร หนาว ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือรวมพื้นที่ดาเนินการไม่น้อยกว่า
๖,๔๐๐ ตร.ม.

1

2

อาเภอนาวัง

3,618,800

3,618,800

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บา้ น
(ข้างปัม้ น้ามัน ปตท.) หมู่ที่ ๑๓ ตาบลนาเหล่า ผิวจราจร
กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕
เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๒๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร

1

2

อาเภอนาวัง

1,765,500

1,765,500

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บา้ น
หมู่ที่ ๖ ตาบลเทพคีรี ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง
๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๓,๔๐๐ ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร

1

2

อาเภอนาวัง

1,923,800

1,923,800

๑.4.21 กิจกรรมหลักที่ 4.21 ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางทับ
ด้วย พาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายบ้านเก่ากลอย- บ้าน
หนองแวงคา หมู่ที่ 1-6 ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ซ่อมแซมผิวถนนลาดยางทับด้วยพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตสายสามแยกเก่ากลอย-บ้านทุ่งโปร่ง ถึงหนองแวง
คา หมู่ที่ 1,6 ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู
ก่อสร้างผิวจราจรแบบพาราแคพซีลสายบ้านเก่ากลอย ถึง
บ้านโนนสังทอง หมู่ที่ 1,2 ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านยางชุม หมู่ที่ 12 – บ้านเก่า
กลอย หมู่ที่ 1 ตาบลเก่ากลอย อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทศบาล 4 บ้านโพธิ์
แก้ว หมู่ที่ 10 ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

468,800

468,800

ก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบ
ระบายน้าโดยวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนสาย
ประชาสามัคคี ตอน 2 บ้านภูน้อย หมู่ที่ 6 ตาบลนากลาง
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

519,300

519,300

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้าโดย
การวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนอัมพวัล เชื่อมต่อ
ถนนราชบารุง หมู่ที่ 2 ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

733,700

733,700

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเพชรสุวรรณ 6
บ้านนครพัฒนา หมู่ที่ 9 ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

540,700

540,700

ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี
Pavement In – Place Recyclig ถนนสายนันทจันทร์ –
โนนสว่าง บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 ตาบลนากลาง อาเภอ
นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

489,000

489,000

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง Asphaltic สายบ้านกุดดดู่ –
กุดกวางสร้อย บ้านโสกช้าง หมู่ที่ 8 ตาบลกุดดู่ ขนาดผิว
จราจร แบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงที่ 1 ถนนขนาดผิวจราจร
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร AC หนา 5 ซม. และ ช่วงที่
2 ถนนขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร ยาว 2,500 เมตร
ACหนา 5 ซม. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 23,000 ตารางเมตร

1

2

อาเภอโนนสัง

5,939,000

5,939,000

3,364,300

หน ้าที่ 7 จาก 19
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พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายวัดป่า
สุขสมบูรณ์ – บ้านห้วยมะหรี่ ) บ้านห้วยมะหรี่ หมู่ที่ 6
ตาบลโนนเมือง อาเภอโนนสัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 6
เมตร ยาว 2,160 เมตร AC หนา 5 ซม. พร้อมไหล่ทาง
ข้างละ 1 เมตร ยาว 2,160 เมตร AC หนา 5 ซม.

1

2

อาเภอโนนสัง

8,100,000

8,100,000

การทับผิวจราจรด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Overlar) บ้าน
โนนสัง หมู่ที่ 1 ตาบลโนนสัง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5-6
เมตร ยาว 576 เมตร หนา 4 เซนติเมตร หรือพื้นผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 3,210 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร

1

2

อาเภอโนนสัง

1,200,000

1,200,000

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัดศรีโนนสัง – วัดป่า
เทพนิมิต บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตาบลโนนสัง อาเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร
ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.
ศก.0.40 เมตร

1

2

อาเภอโนนสัง

1,672,000

1,672,000

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบ (Para Cape Seal)
สายบ้านโนนอุดม หมู่ที่ 6 ตาบลบ้านโคก ถึงแยกบ้านเซิน
หมู่ที่ 5 ต.นาดี กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

6,060,000

6,060,000

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7– บ้านขาม
หมู่ที่ 3 ตาบลนาสี กว้าง 5 เมตร ยาว 2,900 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า
14,500 เมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

7,990,000

7,990,000

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคูหาพัฒนา หมู่ที่ 7 – บ้านศรี
วิไล หมู่ที่ 8 ตาบลนาสี อาเภอสุวรรณคูหากว้าง 5 เมตร
ยาว 2,100 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

5,780,000

5,780,000

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านศรีวไิ ล หมู่ที่ 8-บ้านน้ากง หมู่
ที่ 11 ตาบลนาสี อาเภอสุวรรณคูหา กว้าง 7 เมตร ยาว
2,000 เมตรหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

7,700,000

7,700,000

ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ากง หมู่ที่ 11- บ้านซาภูทอง
หมู่ที่ 9 ตาบลนาสี อาเภอสุวรรณคูหา กว้าง 7 เมตร ยาว
2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,000 ตารางเมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

7,700,000

7,700,000

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ากง หมู่ที่ 11 – ขัวเกวียน
ตาบลนาสี อาเภอสุวรรณคูหา กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 10,500 ตารางเมตร

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

5,780,000

5,780,000

งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2146 ตอนหนองบัวลาภู เขือ่ นอุบลรัตน์ บ้านโนนสูง ตาบลบ้านถิน่ อาเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

9,999,000

9,999,000

งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบญ
ุ เรือง - นา
กลาง บ้านยางหล่อ ตาบลยางหล่อ อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

9,999,000

9,999,000

งานปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2097 ตอนนาคาไฮ-หนอง
แวง บ้านกุดดินจี่ ตาบลกุดดินจี่ อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

9,999,000

9,999,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย นภ.3002 แยก ทล.228 - บ้าน
โนนสัง ตาบลหนองเรือ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

14,000,000

14,000,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย นภ.3003 แยก ทล. 210 - บ้าน
สร้างเสี่ยน ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

16,500,000

16,500,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย นภ.4006 แยก ทล. 2133 - บ้าน
สร้างเสี่ยน ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

19,490,000

19,490,000

ก่อสร้างถนน คสล. สาย นภ.6011 บ้านโนนสัง - บ้านโนน
ยาว ตาบลโคกใหญ่ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ก่อสร้างถนนลาดยาง AC สาย สาย นภ.3021 แยก ทล.228
- บ้านโคกม่วง ตาบลนากอก อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

18,000,000

18,000,000

ก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานข้ามห้วยถ้าเต่า ตาบลนาแก
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

4,400,000

4,400,000

หน ้าที่ 8 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ก่อสร้างสะพาน คสล. สะพานข้ามลาน้ามอ ตาบลกุดสะ
เทียน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

4,400,000

4,400,000

อานวยความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย นภ.4013
แยก ทล.2146 - บ้านค้อ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

260,000

260,000

ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร สาย นภ.3037 ถนนผัง
เมืองรวมเมืองหนองบัวลาภู สาย ก อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

509,228

509,228

ปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจร สาย นภ.3038 ถนนผัง
เมืองรวมเมืองหนองบัวลาภู สาย ข อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

638,676

638,676

ติดตั้งราวกันอันตราย สาย นภ.3007 แยก ทล.228 - บ้าน
วังลาน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

500,000

500,000

ติดตั้งราวกันอันตราย สาย นภ.4010 แยก ทล.2097 - บ้าน
ยางชุม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

5,000,000

5,000,000

ติดตั้งราวกันอันตราย สาย นภ.4020 แยก ทล.2097 - บ้าน
โนนงาม อาเภอนากลาง,สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

500,000

500,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4001 แยก
ทล.2420 - บ้านหนองบัวคาแสน อาเภอนากลาง จังหวัดน
หองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

6,000,000

6,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4004 แยก
ทล.2097 - บ้านท่าลี่ อาเภอนากลาง จังหวัดนหองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

5,000,000

5,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4010 แยก
ทล.2097 - บ้านยางชุม อาเภอนากลาง จังหวัดนหองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

5,000,000

5,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3012 แยก
ทล.210 - บ้านนาด้วง อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4013 แยก
ทล.2146 - บ้านค้อ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,500,000

1,500,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.5018 แยก
ทช.นภ.3012 - บ้านผาเวียง อาเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,000,000

3,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4020 แยก
ทล.2097 - บ้านโนนงาม อาเภอนากลาง,สุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

6,000,000

6,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.5024 แยก
ทช.นภ.4001 - บ้านฝายหิน อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

2,000,000

2,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.5025 แยก
ทช.นภ.4001 - บ้านห้วยยาง อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4026 แยก
ทล.2420 - บ้านโนนสว่าง อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3002 แยก
ทล. 228 - บ้านโนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,โนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3003 แยก
ทล.228 - บ้านสร้างเสี่ยน อาเภอเมือง,ศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4006 แยก
ทล.2133 - บ้านสร้างเสี่ยน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,000,000

3,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3007 แยก
ทล.228 - วังลาน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,500,000

1,500,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.6011 บ้าน
โนนสัง - บ้านโนนยาว อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

200,000

200,000

หน ้าที่ 9 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3014 แยก
ทล. 210 - บ้านทุ่งโปร่ง อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,000,000

3,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3015 แยก
ทล.228 - บ้านดอนปอ อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,500,000

3,500,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3016 แยก
ทล.228 - บ้านหัวนา อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,740,000

3,740,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.4022 แยก
ทล.2146 - บ้านอูบมุง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,500,000

3,500,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3027 แยก
ทล.210 - บ้านหินลับ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3029 แยก
ทล.228 - บ้านโนนม่วง อาเภอเมือง,นากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

4,000,000

4,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.5032 แยก
ทางหลวงท้องถิ่น นภ.3002 - บ้านโนนไหม อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

5,000,000

5,000,000

ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร สาย นภ.3039 แยก
ทล.228 - บ้านโนนสงวน อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

3,500,000

3,500,000

บารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย
นภ.3002 แยก ทล.228 - บ้านโนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,
โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,000,000

1,000,000

บารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย
นภ.3007 แยก ทล.228 - บ้านวังลาน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,000,000

1,000,000

บารุงรักษาเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สาย
นภ.4013 แยก ทล.2146 - บ้านค้อ อาเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,000,000

1,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.3039 แยก ทล.228 บ้านโนนสงวน อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4022 แยก ทล.2146 บ้านอูบมุง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4013 แยก ทล.2146 บ้านค้อ อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

6,000,000

6,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.3027 แยก ทล.210 บ้านหินลับ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4004 แยก ทล.2097 บ้านท่าลี่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4010 แยก ทล.2097 บ้านยางชุม อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4020 แยก ทล.2097 บ้านโนนงาม อาเภอนากลาง,สุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ทางแยกและจุดต่อเชื่อม สาย นภ.4001 แยก ทล.2420 บ้านหนองบัวคาแสน อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย นภ.3002 แยก ทล.228 บ้านโนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย นภ.3027 แยก ทล.210 บ้านหินลับ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย นภ.3039 แยก ทล.228 บ้านโนนสงวน อาเภอเมือง,นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

6,000,000

6,000,000

หน ้าที่ 10 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย นภ.3005 แยก ทล.210 บ้านกุดกระสู้ อาเภอเมือง,นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

ปรับปรุงเรขาคณิตของทาง สาย นภ.4020 แยก ทล.2097 บ้านโนนงาม อาเภอนากลาง,สุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

บริเวณย่านชุมชน สาย นภ.3002 แยก ทล.228 - บ้าน
โนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

บริเวณย่านชุมชน สาย นภ.3003 แยก ทล.228 - บ้านสร้าง
เสี่ยน อาเภอเมือง,ศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

บริเวณย่านชุมชน สาย นภ.3005 แยก ทล.210 - บ้านกุด
กระสู้ อาเภอเมือง,นากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

8,000,000

8,000,000

บริเวณย่านชุมชน สาย นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมือง
หนองบัวลาภู สาย ก อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

บริเวณย่านชุมชน สาย นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมือง
หนองบัวลาภู สาย ข อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

9,000,000

9,000,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.4001 แยก
ทล.2420 - บ้านหนองบัวคาแสน อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู

1,420,000

1,420,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3014 แยก
ทล.210 - บ้านทุ่งโปร่ง อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

820,000

820,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3015 แยก
ทล.228 - บ้านดอนปอ อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

1,420,000

1,420,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3021 แยก
ทล.228 - บ้านโคกม่วง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

820,000

820,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3027 แยก
ทล.210 - บ้านหินลับ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

1,420,000

1,420,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3029 แยก
ทล.228 - บ้านโนนม่วง อาเภอเมือง,นากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

2,840,000

2,840,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3002 แยก
ทล.228 - บ้านโนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,โนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

1,420,000

1,420,000

อานวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน สาย นภ.3007 แยก
ทล.228 - บ้านวังลาน อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

1,420,000

1,420,000

ขยายความกว้างสะพาน สาย นภ.3002 แยก ทล.228 บ้านโนนสัง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง,โนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

9,000,000

9,000,000

ขยายความกว้างสะพาน สาย นภ.3003 แยก ทล.228 บ้านสร้างเสี่ยน อาเภอเมือง,ศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

7,000,000

7,000,000

ไฟฟ้าเข้าสู่บริเวณทางแยกหลัก สาย นภ.5023 แยก
ทช.นภ.4001 - บ้านหนองด้วง อาเภอนากลาง จังหวัด
หนองบัวลาภู

2

2

1,000,000

1,000,000

ไฟฟ้าเข้าสู่บริเวณทางแยกหลัก สาย นภ.4026 แยก ทล.
2420 - บ้านโนนสว่าง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

1,500,000

1,500,000

ไฟฟ้าเข้าสู่บริเวณทางแยกหลัก สาย นภ.5009 แยก
ทช.นภ.3037 - สนง.ทชจ.หนองบัวลาภู อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

1,000,000

1,000,000

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสูง บ้านโสกแคน ตาบลปางกู่ อาเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู ขนาดความกว้างข้างละ 1 เมตร ยาว 6,257
เมตร หรือพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,514 ตารางเมตร

1

2

6,432,000

6,432,000

1.3 โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ วิถี
หนองบัวลาภู ตามหลัก เกษตร-ศาสตร์พระราชา

แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
อาเภอโนนสัง

75,700,000

233,300,000

193,300,000

233,300,000

174,300,000

909,900,000

หน ้าที่ 11 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเกษตรอินทรีย์
วิถีหนองบัวลาภูมุ่งสู่แปลงใหญ่แบบครบวงจร

1

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

105,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนากระบวนการผลิตเกษตรปลอดภัย
ในเขตพื้นที่ Zoning

1

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

-

14,000,000

14,000,000

14,000,000

14,000,000

42,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมเกษตรตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดาริ

1

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

8,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.4 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1.5 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนใน
โรงเรียน เพื่อพัฒนาระดับสติปญ
ั ญา

1

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

12,000,000

1

2

สนง.ปศ.นภ.

10,000,000

10,000,000

10,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 การจัดการศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตพืชเศรษฐกิจ

1

2

สนง.เกษตรฯ

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.7 ส่งเสริมตลาดนัดสหกรณ์เพื่อชุมชน

1

2

สนง.สหกรณ์ฯ

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเกษตร
อินทรีย์

1

2

สนง.พลังงานฯ

-

7,000,000

7,000,000

7,000,000

21,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.9 โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตทางการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1.10 การสร้างมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1.11 พัฒนาครัวเรือนสัมมาชีพสู่ Smart
Farmer ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1.12 ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่
กิจกรรมหลักที่ 1.13 ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยสู่เกษตร
อินทรีย์
กิจกรรมหลักที่ 1.14 มหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร
กิจกรรมหลักที่ 1.15 เกษตรแฟร์
กิจกรรมหลักที่ 1.16 ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พันธุด์ ี (โค
กระบือ สุกร ไก่ แพะ)

2

2

สนง.พลังงานฯ

-

15,600,000

15,600,000

15,600,000

15,600,000

46,800,000

2

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

-

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

1

2

สนง.พช.นภ.

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

3

2

อบจ.นภ.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,000,000

3

2

อบจ.นภ.

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

2,800,000

3

2

อบจ.นภ.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

3
1

2
2

อบจ.นภ.
สนง.ปศ.นภ.

1,500,000
10,000,000

1,500,000
10,000,000

1,500,000

1,500,000
10,000,000

1,500,000

6,000,000
30,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.17 สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง ยางพารา) ด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1

2

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.18 ส่งเสริมการเพาะพันธุป์ ลานิลแปลง
เพศสายพันธุด์ ี

1

2

สนง.เกษตรฯ

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.19 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อ
เพิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร (ข้าวฮางผัวหลง)

1

2

สนง.เกษตรฯ

8,000,000

8,000,000

8,000,000

24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.20 ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าและการเพิ่ม
ช่องทางตลาดให้กับสินค้าเกษตร (ข้าวฮางผัวหลง)

1

2

สนง.เกษตรฯ

6,000,000

6,000,000

6,000,000

18,000,000

38,350,800

30,708,700

1.4 โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาแหล่งนาเพื่อ
การเกษตร

15,000,000

15,000,000

45,000,000
3,000,000

9,000,000

163,844,000

257,000,000

17,000,000

506,903,500

80,000,000

17,000,000

175,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้าเพื่อ
ส่งเสริมการเกษตร

1

2

ก่อสร้างประตูระบายน้าลาพะเนียงหนองหว้าใหญ่ ตาบล
หนองหว้า อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

คก.ชป.นภ.

78,000,000

ขุดลอกลาน้า ฝายอีกุ้น บ้านโนนสว่าง ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบญ
ุ
เรือง จ.หนองบัวลาภู

2

2

คก.ชป.นภ.

10,000,000

ขุดลอกสระน้าบ้านดอนเข็มเหนือ ต.หัวนา อ.เมือง จ.
หนองบัวลาภู
ขุดลอกหนองหนามแดง ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวลาภู

1

2

คก.ชป.นภ.

1,000,000

1,000,000

1

2

คก.ชป.นภ.

5,000,000

5,000,000

ขุดลอกสระน้าโสกหินปูน ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวลาภู

1

2

คก.ชป.นภ.

1,000,000

1,000,000

ขุดลอกบึงผักขา ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู

1

2

คก.ชป.นภ.

7,000,000

7,000,000

ขุดลอกหนองเลิง ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู

1

2

คก.ชป.นภ.

7,500,000

7,500,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑ ตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

500,000

500,000

ก่อสร้างฝายดินกักเก็บน้า ฝายหนองโน บ้านทุ่งโปร่งพัฒนา
หมู่ที่ ๑๒ ตาบลกุดจิก อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

5,596,000

5,596,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น (แบบ มข.๒๕๒๗) ลาห้วยโจด บ้านโนน
เรียง หมู่ที่ ๖ ตาบลบ้านพร้าว อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

613,000

613,000

สนง.กส.นภ. และ
หน่วยงานในสังกัด

10,000,000

หน ้าที่ 12 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ก่อสร้างฝายน้าล้น มข.2527 ห้วยจานัก บ.โนนข่า ม.6 อ.
ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู สันฝายสูง 2 ม. ผนังข้างสูง
3.50 ม. กว้าง 12 ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

499,700

499,700

ก่อสร้างฝายน้าล้น มข.2527ลาห้วยยาง จุดที่ 2 บ.โนน
ประดู่ ม.5 ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู สัน
ฝายสูง1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

500,000

500,000

ก่อสร้างฝายแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้าลาห้วยกอก บ.ศรีสง่า ม.
12 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู กว้าง 50 ม.
ยาว 225 ม. มีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 20,297 ลบ.ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

500,000

500,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น ตามแบบ มข 2527 ลาห้วยยาง บ.โนน
คูณ ม.4 ต.โนนสะอาด อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู สัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

500,000

500,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น ตามแบบ มข 2527 หนองอิดอน บ.
สระแก้ว ม.2 ต.หนองแก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู สัน
ฝายสูง 1.50 ม. ผนังข้างสูง 3 ม. กว้าง 12 ม.

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

500,000

500,000

กิจกรรมขุดลอกสระน้าบ้านหนองทุ่งมนต์ ต.เมืองใหม่ อ.ศรี
บุญเรือง ปริมาณดินขุด 45,000 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

กิจกรรมขุดลอกหนองโสกหินพร้อมอาคารประกอบ บ้าน
ยางหล่อ ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 45,000
ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

กิจกรรมขุดลอกหนองฮ่องเสี่ยว บ้านหนองบัวใต้ ต.หนองบัว
ใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม

1

2

โครงการชลประทานฯ

4,900,000

4,900,000

กิจกรรมขุดลอกหนองสาธารณะประโยชน์หว้ ยหว้า บ้านตาล
เดี่ยว ต.นากอก อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 66,000 ลบ.
ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

2,940,000

2,940,000

กิจกรรมขุดลอกหนองห้วยแดน บ้านสร้างเสี่ยน ต.หนองบัว
ใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 66,000 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

2,940,000

2,940,000

กิจกรรมขุดลอกห้วยหนองขาม บ้านจอมบึง ต.หนองบัวใต้
อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 40,000 ลบ.ม.
กิจกรรมขุดลอกห้วยจารย์สอน บ้านนาทับควาย ต.หนองบัว
ใต้ อ.ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 40,000 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

กิจกรรมขุดลอกบุง่ ปลาแดก บ้านบุง่ แก้ว ต.หนองบัวใต้ อ.
ศรีบญ
ุ เรือง ปริมาณดินขุด 80,000 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

4,900,000

4,900,000

กิจกรรมขุดลอกหนองน้าบ้านดอนเล้า ต.ยางหล่อ อ.ศรีบญ
ุ
เรือง ปริมาณดินขุด 40,000 ลบ.ม.
กิจกรรมขุดลอกหนองโสกโมก บ้านโพธิช์ ัย ต.บ้านค้อ อ.
โนนสัง ปริมาณดินขุด 40,000 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าบ้านคลองเจริญ บ้านคลองเจริญ ต.บุญ
ทัน อ.สุวรรณคูหา ปริมาณดินขุด 95,450 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,430,000

3,430,000

กิจกรรมขุดลอกลาห้วยโซ่ บ้านโคกนกพัฒนา ต.บุญทัน อ.
สุวรรณคูหา ปริมาณดินขุด 60,700 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

กิจกรรมขุดลอกลาห้วยโมง บ้านน้าโมง ต.บุญทัน อ.สุวรรณ
คูหา ปริมาณดินขุด 60,700 ลบ.ม.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,862,000

1,862,000

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 3 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ขนาด
กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านนาอ่าง
หมู่ที่ 3 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ขนาด
กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 5 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ขนาด
กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านโนนสว่าง
หมู่ที่ 5 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ขนาด
กว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

หน ้าที่ 13 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3
เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านโนน
สมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3
เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 1) บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3
เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 (จุดที่ 2) บ้านหนองสอง
ห้อง หมู่ที่ 10 ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
ขนาดกว้าง 15 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3
เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

486,400

486,400

ก่อสร้างฝายน้าล้นแบบ มข.2527 กุดปลาตอง บ้านขามใหญ่
ม.14 ต.บ้านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ขนาดกว้าง 10
เมตร สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนังข้างสูง 1 เมตร

1

2

อาเภอเมืองฯ

453,600

453,600

ขุดลอกห้วยน้าลัด บ้านโพธิศ์ รีสาราญ หมู่ 13
ตาบลหัวนา อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

1,000,000

1,000,000

ขุดลอกคลองหนองโน บ้านโนนม่วง หมู่ 9 ตาบลหัวนา
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

1,000,000

1,000,000

ขุดลอกลาห้วยใหญ่ บ้านหัวนา หมู่ 1 ตาบลหัวนา อาเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

2,000,000

2,000,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น บ้านโพธิศ์ รีสาราญ หมู่ 13
ตาบลหัวนา อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

650,000

650,000

ขุดลอกลาห้วยจาน ตอนที่ 1 จากฝายชลประทาน หมู่ที่ 9
ตาบลนามะเฟือง - หนองห้วยจาน สานักงานเทศบาลตาบล
นามะเฟือง ตาบลนามะเฟือง อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

3,000,000

3,000,000

รขุดลอกลาห้วยมูลี้ตอนบน ม.5 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

1,000,000

1,000,000

ขุดลอกลาห้วยใหญ่ตอนล่าง ม.9 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

1,500,000

1,500,000

ขุดลอกลาห้วยหิน ม.9 ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองลาภู

1

2

อาเภอเมืองฯ

2,500,000

2,500,000

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สลาห้วยทรายตอนบน บ้านนาแพง
หมู่ 4 ตาบลศรีบญ
ุ เรือง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1,500,000

1,500,000

ก่อสร้างฝายน้าล้นลาน้ามอ บ้านห้วยหว้า หมู่ 3 ตาบลศรี
บุญเรือง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

603,000

603,000

ขุดลอกห้วยรวก บ้านหนองแวงคา หมู่ที่ 6 ตาบลเก่ากลอย
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส บ้านนาอ่างทอง หมู่ที่ 13 ตาบล
โนนเมือง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส บ้านภูพระ หมู่ที่ 7 ตาบลโนน
เมือง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ก่อสร้าง บล็อกคอนเวิร์ส บ้านโนนไหม หมู่ 3 ตาบลโนน
เมือง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอนากลาง

500,000

500,000

ขุดลอกหนองน้าสาธารณะประโยชน์หนองน้างูเหลือม บ้าน
หนองปิง หมู่ที่ 6 ตาบลโคกม่วง อาเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู กว้างเฉลี่ย 127 เมคร ยาว 127 เมตร ลึกลง
อีกเฉลี่ย 3 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 16,129 ตารางเมตร

1

2

อาเภอโนนสัง

2,213,000

2,213,000

ก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยโมง บ้านนาโมง หมู่ที่ 4 ตาบลบ้าน
โคก อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู ขนาด
ปากกว้าง 14.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร สันฝายสูง
1.50 เมตร
ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ลา
ห้วยยาบ ฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง
20.00 เมตร พร้อมสะพานเดินข้าม กว้าง 1.00 เมตร
(บริเวณที่นางสมจิตร แก้วตา) หมู่ที่ 11 บ้านโนนปอแดง
ตาบลบ้านโคก อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

578,000

578,000

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

930,000

930,000

หน ้าที่ 14 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ลา
ห้วยยาบ ฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง
15.00 เมตร พร้อมสะพานเดินข้าม กว้าง 1.00 เมตร
(บริเวณที่บริเวณนานายบุญมี เจริญร่าง) หมู่ที่ 11 บ้าน
โนนปอแดง ตาบลบ้านโคก อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

680,000

680,000

ก่อสร้างฝายน้าล้น คสล. ตามแบบมาตรฐาน มข.2527 ลา
ห้วยยาบ ฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง
20.00 เมตร พร้อมสะพานเดินข้าม กว้าง 1.00 เมตร
(บริเวณที่นายนายทองพูล วัฒนากูล) หมู่ที่ 11 บ้านโนนปอ
แดง ตาบลบ้านโคก อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

930,000

930,000

ขุดลอกหนองหัววัว หมู่ที่ 2 บ้านหนองหัววัว ตาบลนิคม
พัฒนา อาเภอโนนสัง

1

2

อาเภอโนนสัง

1,190,000

1,190,000

ขุดลอกฝายโป่ง บ้านโสกแดง หมู่ที่ 8 ตาบลนิคมพัฒนา
อาเภอโนนสัง

1

2

อาเภอโนนสัง

1,500,000

1,500,000

ฟื้นฟูสภาพหนองน้าบุง่ น้าขุ่น หมู่ที่ 2 บ้านโคกศรีเรือง
ตาบลโคกม่วง อาเภอโนนสัง

1

2

อาเภอโนนสัง

3,000,000

3,000,000

ขุดลอกหนองห้วยไร่ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 ตาบลโนนม่วง
อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

1

2

อาเภอศรีบญ
ุ เรือง

2,570,000

2,570,000

ก่อสร้างแก้มลิงโสกหัวเสือ ตาบลหันนางาม อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,000,000

3,000,000

ขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยไผ่พร้อมอาคารประกอบ ตาบลหัวนา
อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

6,000,000

6,000,000

ขุดลอกลาห้วยแคน ตาบลโนนทัน อาเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

5,000,000

5,000,000

ขุดลอกลาห้วยพะเนียงบ้านหนองหัวช้าง ตาบลวังปลาป้อม
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,000,000

3,000,000

ขุดลอกหนองบง ตาบลกุดดู่ อาเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,000,000

3,000,000

ขุดลอกหนองเบน ตาบลหนองบัวใต้ อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,000,000

3,000,000

ก่อสร้างแก้มลิงหนองป่าช้า ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,500,000

3,500,000

ขุดลอกบึงผักขา ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง จังหวัด
หนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

7,000,000

7,000,000

ขุดลอกหนองเลิง ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

7,500,000

7,500,000

ขุดลอกหนองหินตั้ง ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ เรือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,000,000

1,000,000

ขุดลอกหนองบุง่ บักหลอด ตาบลทรายทอง อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,500,000

3,500,000

ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านนา
หนองทุ่ม (นากอก)

2

2

โครงการชลประทานฯ

35,000,000

35,000,000

ก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้าบ้านศรีสาโรง

2

2

โครงการชลประทานฯ

35,000,000

35,000,000

ก่อสร้างระบบส่งน้าโครงการอ่างเก็บน้าห้วยน้าบอง
ก่อสร้างประตูระบายน้าลาน้าพวย

2
2

2
2

โครงการชลประทานฯ
โครงการชลประทานฯ

36,000,000
60,000,000

36,000,000
60,000,000

ขุดลอกหนองหินตั้ง ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบั
วลาภู ง่ บักหลอด ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ขุดลอกหนองบุ
ุ เรือง จ.

1

2

โครงการชลประทานฯ

1,000,000

1,000,000

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,500,000

3,500,000

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,000,000

3,000,000

1

2

โครงการชลประทานฯ

3,500,000

3,500,000

หนองบัวลาภู
ก่อสร้างแก้มลิงโสกหัวเสือ ต.หันนางาม อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวลาภู
ก่อสร้างแก้มลิงหนองป่าช้า ต.ทรายทอง อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.
หนองบัวลาภู

แผนงานที่ 3 พัฒนาการท่องเทีย่ ว
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเทีย่ วและบริการ
1.1 โครงการที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพื่อการ
ท่องเทีย่ ว
กิจกรรมหลักที่ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการ
ท่องเที่ยว

1

2

สนจ.นภ./สนง.
ททก.นภ.

74,994,100

147,642,000

74,994,100

356,600,000

198,600,000

1,040,036,100

56,258,000

106,142,000

142,000,000

288,000,000

142,000,000

734,400,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

80,000,000

-

หน ้าที่ 15 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมหลักที่ 1.2 โครงการปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

2

สนง.ททก.นภ.

กิจกรรมหลักที่ 1.3 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวภูเก้า-ภูพานคา

2

2

สนจ.นภ./สนง.
ททก.นภ.

กิจกรรมหลักที่ 1.4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูหนิ ลาดช่อฟ้า

2

2

สนจ.นภ./สนง.
ททก.นภ.

-

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ก่อสร้างตลาดปลาท่าศิลา ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อาเภอโนนสัง

-

-

11,091,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดถ้า
สุวรรณคูหา บ้านคูหาพัฒนา ตาบลนาสี อาเภอสุวรรษณ
คูกิหจกรรมหลั
า จังหวัดกหนองบั
ที่ 1.7 วก่ลอาภู
สร้างศูนย์การเรียนรู้ วิถี-วิธี

1

2

สนง.ททก.นภ.

-

-

5,218,000

1

2

สนจ.นภ.

-

-

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ
(Walk Way) บริเวณภูพานน้อย อ.เมืองหนองบัวลาภู

1

2

สนง.ยธ.ผม.นภ.

-

-

กิจกรรมหลักที่ 1.9 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัดพัชรกิติยาภา
ราม

3

2

อบจ.นภ.

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.10 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูพานน้อย

3

2

อบจ.นภ.

1,800,000

1,800,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ก่อสร้างซุ้มประตูเข้าเมือง

3

2

อบจ.นภ.

1,000,000

1,000,000

-

กิจกรรมหลักที่ 1.13 พัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว อ่าง
เก็บน้าห้วยไร่ 2

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

1,900,000

500,000

-

500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 ก่อสร้างเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์เส้นทางเชื่อมโยง อาเภอเอราวัณ
หวัดเลย ก-ทีอ่ าเภอนาวั
จังหวัดงหนองบั
กิจัจงกรรมหลั
1.15 พัฒงนาแหล่
ท่องเที่วยลววัาภูดถ้าเอราวัณ

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

20,000,000

20,000,000

-

20,000,000

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

10,958,000

1,000,000

-

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.16 ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติยกระดับ
(Sky Walk) บริเวณจุดชมวิวช่องเขาขาด อุทยานแห่งชาติภู
เก้า - ภูพานคา อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู พร้อม
ลาดยางระยะทาง 1,400 เมตร

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

-

31,534,000

กิจกรรมหลักที่ 1.17 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูห่ ลุบ และช่อง
เขาขาด อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

-

กิจกรรมหลักที่ 1.18 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para Asphaltic
concrete (4cm) สายบ้านหนองเล้าข้าว ตาบลบ้านถิ่น บ้านตาดไฮ ตาบลโคกม่วง อาเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวลาภู ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว
6,950 เมตร
กิจกรรมหลักที่ 1.19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น
รอบวัดภูผายา บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตาบลดงมะไฟ ขนาด
กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 900 เมตร หรือ
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ
0.50 เมตร

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

1

2

อาเภอสุวรรณคูหา

กิจกรรมหลักที่ 1.20 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลปูห่ ลุบ และช่อง
เขาขาด อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

กิจกรรมหลักที่ 1.21 พัฒนาสวนสาธารณะสนามสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราชตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลาภู
เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู ระยะที่ 3 (ระยะสุดท้าย)

2

กิจกรรมหลักที่ 1.22 ก่อสร้างทางเดินชมธรรมชาติ (บันได)

-

19,600,000

10,000,000

200,000,000

56,000,000

43,842,000

40,000,000

15,000,000

7,000,000

6,000,000

4,000,000

-

1,000,000

20,000,000

266,000,000
138,442,000

-

17,000,000

-

11,091,000

1,000,000

7,218,000

-

69,500,000

-

-

15,000,000

-

-

2,000,000

69,500,000

หนองบัวลาภู เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
15,000,000
1,000,000

1,000,000
-

1,000,000

6,600,000

-

2,000,000

-

18,000,000
60,000,000

-

12,958,000

-

-

31,534,000

1,734,000

-

-

1,734,000

-

22,000,000

-

-

22,000,000

-

-

1,534,000

-

-

1,534,000

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

-

1,734,000

5

สนง.ยธ.ผม.นภ.

-

-

90,000,000

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

-

1,200,000

1,200,000

กิจกรรมหลักที่ 1.23 ก่อสร้างอาคารบ้านพักนักท่องเที่ยว
และศาลาอเนกประสงค์ อุทยานแห่งชาติภเู ก้า -ภูพานคา

1

2

อุทยานแห่งชาติ
ภูเก้า-ภูพานคา

-

-

5,902,431

5,902,431

กิจกรรมหลักที่ 1.24 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้าผาเจาะ
อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

-

-

100,000,000

100,000,000

100,000,000

300,000,000

อาเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1.2 โครงการที่ 2 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงอัตลักษณ์วิถี วิธีหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.1 เปิดพื้นที่สร้างสรรค์สู่การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมวิถีลุ่มภู
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว แบบ
บูรณาการจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.3 เส้น-สาย-ลายผ้า มรดกทางภูมิปญ
ั ญา
สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 1.4 แผนแม่บทส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 1.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล
กิจกรรมหลักที่ 1.6 พัฒนาการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์

1,734,000
-

-

90,000,000

17,436,100

30,200,000

59,700,000

36,200,000

24,200,000

167,736,100

1

2

สนง.วธ.นภ.

2,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

18,000,000

1

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1

2

สนจ.นภ./สนง.
ททก.นภ.
สนง.วธ.นภ.

10,000,000

5,000,000

5,000,000

1

2

สนง.วธ.นภ.

1

2

สนง.วธ.นภ.

3

2

อบจ.นภ.

6,000,000

-

100,000

100,000

-

6,000,000
-

-

20,000,000

-

6,000,000

-

6,000,000

-

200,000

หน ้าที่ 16 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมหลักที่ 1.7 สนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น

3

2

อบจ.นภ.

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

15,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บา้ นผลิตภัณฑ์
ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1.9 อนุรักษ์พัฒนาและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมบ้านกุดกวาง
สร้อย อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

3

2

อบจ.นภ.

100,000

100,000

200,000

200,000

200,000

800,000

1

2

สนง.วธ.นภ.

11,236,100

1,000,000

1,000,000

1,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.10 กีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถี
หนองบัวลาภู

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

5,000,000

5,000,000

5,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ขยายผลชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติ
วิถี จังหวัดหนองบัวลาภู อาเภอละ 1 หมู่บา้ น รวม 6 หมู่บา้ น

1

2

สนง.พช.นภ.

8,500,000

-

-

8,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.12 ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์
@NONGBUALAMPHU

1

2

สนจ.นภ.

21,000,000

-

-

21,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.13 ยกระดับบุคลากรการท่องเที่ยว

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.14 จัดทาแผนแม่บทด้านการท่องเที่ยว

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

1.3 โครงการที่ 3 โครงการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม
การตลาดด้านการท่องเทีย่ ว

-

5,000,000

14,236,100

20,000,000

1,300,000

11,300,000

60,500,000

32,400,000

32,400,000

137,900,000

-

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

40,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริหาร
จัดการด้านการตลาด การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

สนจ.นภ.

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว

1

2

สนง.ประชาสัมพันธ์

1,500,000

1,500,000

1,500,000

4,500,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดหนองบัวลาภูสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1.4 จัดงานประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศบนเส้นทางการท่องเที่ยว

1

2

สนจ.นภ.

15,000,000

15,000,000

15,000,000

45,000,000

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

19,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 ประกวด MISS YOUNG ลุ่มแม่น้าโขง
เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 คาราวานท่องเที่ยวเมืองหนองบัวลาภู
เปิดประตูสู่สากล
กิจกรรมหลักที่ 1.7 วิง่ หนองบัวลาภู ฮาล์ฟมาราธอน
นานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

3,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1

2

สนง.ท่องเที่ยวและ
กีฬา

3,000,000

600,000

600,000

4,200,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
หนองบัวลาภูดินแดนแห่งการค้นหา
กิจกรรมหลักที่ 1.9 โฆษณาเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว

1

2

สนง.ปชส.นภ.

1,000,000

1,000,000

3,000,000

1,000,000

1,000,000

7,000,000

3

2

อบจ.นภ.

300,000

300,000

3,000,000

300,000

300,000

4,200,000

16,600,000

45,597,500

243,478,300

166,809,300

166,809,300

639,294,400

15,600,000

24,441,500

54,441,500

30,441,500

30,441,500

155,366,000

19,000,000

แผนงานที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.1 โครงการที่ 1 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

30,000,000

5

สนง.ยธ.ผม.นภ.

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

7,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

12,000,000

55,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.3 จัดทาแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟ
ป่าและหมอกควัน
กิจกรรมหลักที่ 1.4 กิจกรรมสร้างฝายต้นน้าแบบผสมผสาน
(Check Dam)
กิจกรรมหลักที่ 1.5 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาป่าไม้เชิง
บูรณาการอย่างมีส่วนร่วมด้วยศาสตร์พระราชา
(8 แห่ง)

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

5,000,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

500,000

500,000

500,000

500,000

500,000

2,500,000

2

5

กรมป่าไม้

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

4,800,000

24,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 ป้องกันและปราบปรามการบุกรุก
ทาลายทรัพยากรป่าไม้
กิจกรรมหลักที่ 1.7 ชุมชนรักษ์ปา่ -รักษ์น้าโดยมิติทาง
วัฒนธรรม
กิจกรรมหลักที่ 1.8 พัฒนาองค์ความรู้และทักษะบุคลากร
ภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1.9 โครงการปลูกต้นไม้ ฟื้นฟูปา่ ชุมชน ป่า
ธรรมชาติ ป่าเสื่อมโทรม

2

5

กรมป่าไม้

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

10,000,000

1

5

สนง.วธ.นภ.

6,000,000

6,000,000

12,000,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

1

5

อบจ.นภ.

-

300,000

-

-

30,000,000

2

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลาน้าพอง
บริเวณบ้านโนนสาราญ ม.8 และบ้านสมสนุก ม.14 ต.นาก
อก อ.ศรีบญ
ุ เรือง จ.หนองบัวลาภู (ระยะที่ 3)
กิจกรรมหลักที่ 1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่

625,000

625,000

625,000

625,000

2,500,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,500,000

หน ้าที่ 17 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

กิจกรรมหลักที่ 1.10 ประชุมอบรมสร้างเสริมเครือข่ายแนว
ร่วมประชาชนตามแผนแม่บทพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

280,000

280,000

280,000

280,000

1,120,000

กิจกรรมหลักที่ 1.11 อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพื่อ
เป็นแหล่งธนาคารอาหารชุมชนจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.12 ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ลุ่มน้าลาพะเนียง

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

460,000

460,000

460,000

460,000

1,840,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

2,476,500

2,476,500

2,476,500

2,476,500

9,906,000

14,000,000

19,880,800

17,211,800

17,211,800

68,304,400

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000

16,000,000

-

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

1,510,000

1,510,000

1,510,000

4,530,000

1.2 โครงการที่ 2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนือ่ งมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ)

-

กิจกรรมหลักที่ 1.1 "ป่าในบ้าน อาหารในชุมชน" และ
รวบรวมพันธุกรรมพืชหายาก จังหวัดหนองบัวลาภู

1

5

กิจกรรมหลักที่ 1.2 หนองบัวลาภูอนุรักษ์และพิทักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)

1

5

กิจกรรมหลักที่ 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ 1.4 อนุรักษ์สืบสานและถ่ายทอดมรดกภูมิ
ปัญญาการจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
กิจกรรมหลักที่ 1.5 ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสานึกอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชจังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.6 ปกป้องและพิทักษ์
ทรัพยากรป่าไม้จงั หวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.7 รวบรวมพันธุกรรมพืช
หายากพันธุไ์ ม้คืนถิ่น จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.8 ปลูกต้นไม้จงั หวัดหนองบัวลาภู

1

5

1

5

2

5

2

5

2

กิจกรรมหลักที่ 1.9 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1.10 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ 1.11 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2563
กิจกรรมหลักที่ 1.12 อบรมเชิงปฏิบตั ิการศึกษาดูงาน
พันธุกรรมพืชแก่หวั หน้าส่วนราชการนายอาเภอ และนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

2

สนง.ทสจ.นภ.

สนง.ศธ.นภ.
สนจ.นภ.
สนง.วธ.นภ.

50,000

50,000

สนง.ทสจ.นภ.

1,670,000

1,670,000

5

สนง.ทสจ.นภ.

1,045,000

1,045,000

1,045,000

3,135,000

2

5

สนง.ทสจ.นภ.

300,000

300,000

300,000

900,000

2

5

85,600

85,600

85,600

256,800

2

5

271,200

271,200

271,200

813,600

2

5

สนง.ประชาสัมพันธ์

สนง.เกษตรฯ
สนง.เกษตรฯ

5

สนง.ส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นฯ

924,000

2,156,000

2,156,000

2,156,000

2,156,000

9,624,000

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,000,000

500,000
500,000

156,000
500,000
500,000

156,000
500,000
500,000

156,000
500,000
500,000

156,000
500,000
500,000

624,000
2,500,000
2,500,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

1
1
1

5
5
5

สนง.ทสจ.นภ.
อบจ.นภ.
อบจ.นภ.

-

-

162,000,000

112,000,000

112,000,000

386,000,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

-

-

2,000,000

2,000,000

2,000,000

6,000,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

-

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

9,000,000

1

5

สนง.ทสจ.นภ.

-

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

2
1
3

5
5
5

สนง.ยธ.ผม.นภ.

-

5,000,000

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

1,000,000
5,000,000
100,000,000
5,000,000

1,000,000
5,000,000
100,000,000
5,000,000

3,000,000
15,000,000
350,000,000
20,000,000

1

5

ปค.นภ.

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

1,600,000

53,272,000

183,122,000

53,952,000

29,652,000

321,598,000

1,000,000

30,852,000

45,202,000

37,852,000

14,152,000

129,058,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000

20,000,000

สนง.ทสจ.นภ.
เทศบาลเมืองฯ

1.5 โครงการที่ 5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการนาเชิงบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 การจัดทาแผนบริหารจัดการและ
พัฒนาทรัยากรน้าแบบบูรณาการจังหวัดหนองบัวลาภู

924,000

1,000,000

1.4 โครงการที่ 4 โครงการฟื้นฟูและปรับปรุง
ภาพนากที่ 1.1 การปกป้อง ฟื้นฟู ดูแลรักษาระบบ
กิคุจณกรรมหลั
นิเวศลุ่มน้าลาพะเนียง
กิจกรรมหลักที่ 1.2 การบริหารจัดการน้าที่ส่งผลดี่อการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวติ ของชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1.3 เผยแพร่บทเรียนการบริหารจัดการน้า
จากพื้นที่นาร่องสู่ชุมชนเครือข่าย
กิจกรรมหลักที่ 1.4 การกาจัดผักตบชวา
กิจกรรมหลักที่ 1.5 คลองสวยน้าใส ในเขตชุมชนเมือง
กิจกรรมหลักที่ 1.6 ระบบบาบัดน้าเสียรวม

25,000

สนง.สหกรณ์ฯ

1.3 โครงการที่ 3 โครงการบริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
คัดแยกขยะที่ต้นทาง
กิจกรรมหลักที่ 1.2 คัดแยกขยะเพื่อลดขยะต้นทาง
กิจกรรมหลักที่ 1.3 บริหารจัดการขยะทั่วไปและอันตราย
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ดาเนินงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม
ธนาคารขยะฯ

25,000

-

แผนงานที่ 5 การรักษาความมัน่ คงและสงบสุข
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมัน่ คง
เพื่อความสงบสุข
1.1 โครงการที่ 1 โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง
และอุดมการ์ณรักชาติ
กิจกรรมหลักที่ 1.1 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิง
บูรณาการจังหวัดหนองบัวลาภู

1

1

ปค.นภ.

-

หน ้าที่ 18 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)

กิจกรรมหลักที่ 1.2 พัฒนาสังคมและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งหมู่บา้ น/ชุมชน
กิจกรรมหลักที่ 1.3 โครงการติดตั้งระบบวงจรปิดรักษา
ความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุข
กิจกรรมหลักที่ 1.4 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
กิจกรรมหลักที่ 1.5 ขับเคลื่อนความยุติธรรมเพื่อลดความ
เหลื่อมล้าให้ชาวหนองบัวลาภูได้มีโอกาสเข้าถึงความเป็น
ธรรม
กิจกรรมหลักที่ 1.6 อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม ระดับหมู่บา้ น
กิจกรรมหลักที่ 1.7 สร้างการรับรู้ด้านกฎหมาย ด้านการ
บังคับคดีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับประชาชนในพื้นที่
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

1

1

1

1
1

1
4

1

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

18,000,000

20,000,000

20,000,000

ปค.นภ.
สนง.ยุติธรรม

2,700,000
300,000

2,700,000
300,000

2,700,000
300,000

300,000

8,100,000
1,200,000

4

สนง.คุมประพฤติ

750,000

750,000

750,000

750,000

3,000,000

1

4

สนง.บังคับคดี

102,000

102,000

102,000

102,000

408,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
กิจกรรมหลักที่ 1.9 เสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ
กิจกรรมหลักที่ 1.10 ปรับปรุงพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 5)
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลาภู

3
1
2

1
1
1

อบจ.นภ.
ปค.นภ.
สนง.ยธ.ผม.นภ.

1,000,000

1,000,000
1,500,000
4,600,000

1,000,000
-

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ชุมชนคุณธรรมเสริมสร้าง
กิจกรรมหลักที่ 1.12 ปรับปรุงหอประชุมอนาลโย

1
2

1
1

สนง.วธ.นภ.
สนง.ยธ.ผม.นภ.

5,000,000
1,250,000
97,820,000

5,000,000
11,000,000

5,000,000
11,000,000

15,000,000
1,250,000
137,140,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

30,000,000

4,500,000

-

-

4,500,000

-

-

30,000,000

ภ.จว.นภ.

1,000,000

1.2 โครงการที่ 2 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัย
และลดอุบัตเิ หตุทางถนน

-

17,320,000

3,000,000

12,000,000

-

ปค.นภ.

58,000,000

-

4,000,000
1,500,000
4,600,000

-

กิจกรรมหลักที่ 1.11 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
ไฟสัญญาณจราจรบริเวณจุดเสี่ยง

1

1

กิจกรรมหลักที่ 1.2 ก่อสร้างโรงจอดรถภายในศูนย์ราชการ
จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.3 ปรับปรุงถนนภายในศูนย์ราชการ
จังหวัดหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.4 งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง (Improvement of hazardous and Black
Spot Location) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลาภู
- นาคาไฮ บ้านโนนสมบรูณ์ ตาบลนาคาไฮ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

2

1

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู/
แขวงทางหลวง
ชนบทหนองบัวลาภู
สนง.ยธ.ผม.นภ.

2

1

สนง.ยธ.ผม.นภ.

30,000,000

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.5 งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง (Improvement of hazardous and Black
Spot Location) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน
หนองบัวลาภู - เขือ่ นอุบลรัตน์ ตอน 1 บ้านนามะเฟือง ตาบล
นามะเฟือง อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.6 งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง (Improvement of hazardous and Black
Spot Location) ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน
หนองบัวลาภู - เขือ่ นอุบลรัตน์ ตอน 2 บ้านค้อ ตาบลบ้านค้อ
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.7 งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง (Improvement of hazardous and Black
Spot Location) ทางหลวงหมายเลข 2420 ตอนศรีบญ
ุ เรือง นากลาง บ้านห้วยกวางทอง ตาบลหันนางาม อาเภอศรีบญ
ุ
เรือง จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.8 งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง (Improvement of hazardous and Black
Spot Location) ทางหลวงหมายเลข 210 ตอนหนองบัวลาภู
- นาคาไฮ บ้านโนนสมบรูณ์ ตาบลนาคาไฮ อาเภอเมือง
จังหวัดหนองบัวลาภู

1

2

แขวงทางหลวง
หนองบัวลาภู

7,000,000

7,000,000

กิจกรรมหลักที่ 1.9 เพิ่มศักยภาพการให้บริการผู้ปว่ ยห้อง
ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบัวลาภู
กิจกรรมหลักที่ 1.10 เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายใน
การลดอุบตั ิเหตุทางถนน

1

4

1

4

รพ.นภ.

17,320,000

17,320,000

-

-

34,640,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

3,000,000

5,100,000

40,100,000

5,100,000

4,500,000

55,400,000

-

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,000,000

-

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,000,000

600,000

600,000

600,000

-

สนง.ปภ

1.3 โครงการที่ 3 โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง
ด้านพลังงานทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

600,000

กิจกรรมหลักที่ 1.1 ลดค่าใช้จา่ ยพลังงานในโรงเรียน

1

5

กิจกรรมหลักที่ 1.2 สร้างเสริมคุณภาพชีวติ ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กิจกรรมหลักที่ 1.3 มหกรรมวิชาการสานพลังงานท้องถิ่น

1

5

3

5

สนง.พลังงานฯ
สนง.ศธ.นภ.
อบจ.นภ.

600,000

-

2,400,000

หน ้าที่ 19 จาก 19

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)
กิจกรรมหลักที่ 1.4 ก่อสร้างอาคารสานักงานประกันสังคม
จังหวัดหนองบัวลาภู (อาคารสานักงานประเภท Green
Building)

งบประมาณดาเนินการ (11)

แหล่ง ยุทธศาสตร์
หน่วยดาเนินการ
ชาติ
งปม.
(9)
(10)
(8)
2

5

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ.2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2561-2565

สนง.ประกันสังคม

35,000,000

35,000,000

ค่าใช้จ่ายจังหวัดแบบบูรณาการ

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000

45,000,000

รวมทังสิน

474,745,800

888,754,920

2,092,132,364

2,138,418,660

732,118,660

6,326,170,404

ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
จังหวัดหนองบัวลำภู
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

1) สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในท้องถิ่นในจังหวัดด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
 มอบให้ส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ สถำบันกำรศึกษำ หรือบุคคลอื่นใด
ทำกำรศึกษำสำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 มอบให้ฝ่ำยเลขำนุกำร ก.บ.จ. ดำเนินกำรหรือร่วมกับหน่วยงำนอื่น ทำกำรศึกษำ
สำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนในท้องถิ่นในจังหวัด
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทำหน้ำที่ประสำนงำนเพื่อให้ได้
ข้อมูลควำมคิดเห็นของประชำชนในทองถิ่นในจังหวัด
 ดำเนินกำรอื่นตำมที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดำเนินกำร............................................
2) จัดประชุมหำรือร่ วมกันระหว่ำงหัวหน้ ำส่วนรำชกำรที่มีส ถำนที่ตั้งทำกำรอยู ในจังหวั ด
ไม่ว่ำจะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำคหรือรำชกำรบริหำรสวนกลำงและผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทนภำคประชำสังคม และผู้แทนภำคธุรกิจ
เอกชน เพื่ อ รั บ ฟั ง ควำมคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แผนพั ฒ นำจั ง หวั ด ตำมมำตรำ 53/1 แห่ ง
พระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2534 ซึ่ ง แก ไขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระรำชบั ญญั ติร ะเบี ย บบริ ห ำรรำชกำรแผ่ น ดิ น (ฉบับ ที่ 7) พ.ศ. 2550 และมำตรำ 19
มำตรำ 21 มำตรำ 22 มำตรำ 23 และมำตรำ 24 แหง พระรำชกฤษฎี ก ำว่ ำ ด้ ว ยกำร
บริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551
3) กำรประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทำและเห็นชอบแผนพัฒนำจังหวัดตำมพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 และหลักเกณฑ์
และวิธีกำรที่ ก.บ.ภ. กำหนด



ไม่ได้
ดาเนินการ





ข้ ำพเจ้ ำ ขอรั บ รองว่ ำ ข้ อควำมดั งกล่ ำวข้ ำงต้ นเป็ นควำมจริ ง ทุ กประกำร ทั้ ง นี้ ได้ แนบรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำร (ก.บ.จ.) มำพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(นำยชัยธวัช เนียมศิริ)
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหนองบัวลำภู

ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน)
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

เป้าหมายการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา

“หนองบัวลำภู เมืองน่ำอยู่
น่ำเที่ยว”
-

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561–2565)
(ฉบับทบทวน)
-

1. พัฒนำเมืองหนองบัวลำภูให้
เป็นเป็นเมืองน่ำอยู่ ภำยใต้
คุณภำพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิ
ปัญญำ ประเพณีวัฒนธรรม และ
กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
(GPP) ขยำยตัว ร้อยละ 4 ต่อปี
3. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

ประเด็นการพัฒนา

1. กำรพัฒนำคนและสังคมให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดี
2. กำรส่งเสริม และเพิ่มมูลค่ำสินค้ำ
กำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรค้ำ
กำรลงทุน
3. กำรส่งเสริมพัฒนำกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร
4. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน
5. กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงเพื่อ
ควำมสงบสุข

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

-

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์ชำติ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ
และแผนพัฒนำภำค
มุ่งตอบสนองต่อ
ปัญหำและควำม
ต้องกำรของพื้นที่
พัฒนำให้จังหวัด
หนองบัวลำภูเป็น
เมืองน่ำอยู่ น่ำเที่ยว
เพื่อยกระดับคุณภำพ
ชีวิตและเสริมสร้ำง
ควำมอยู่ดีมีสุขของ
ประชำชนในจังหวัด
หนองบัวลำภู

