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 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17      
แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  แผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น หมายถึงแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม
ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความ
ต้องการ ประเด็น การพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิน่ 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –    
๒๕๖5) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพร้อมที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและ
สามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามนโยบายที่คณะ
ผู้บริหารหวังที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ฉบับนี้
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ส่วนที่ ๑  
 

 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ประกอบด้วย 
     หมู่ที่  ๑  บ้านห้วยทราย  
      หมู่ที่  ๒  บ้านภูพานทอง        
  หมู่ที่  3  บ้านโคกแก่นช้าง  
         หมู่ที่  4  บ้านสุขเกษม  
        หมู่ที่  5  บ้านวังน้ำขาว 
    หมู่ที่  6  บ้านเสาเล้า 
  หมู่ที่  7  บ้านวังหมื่นใต ้
  หมู่ที่  8  บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนา 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ณ วันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐)  

     ตั้งอยู่เลขที่  99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 
-  โทรศัพท์  ๐ – ๔231 - 2725  
-  โทรสาร  ๐ – ๔231 - 2725  

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขท่ี 99 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ได้รับยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางตามประกาศกำหนดขนาด
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตตำบลหนองบัว เป็นพื้นที่ราบสูงมีแม่น้ำไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ 

ทางการเกษตร เป็นพ้ืนที่สำหรับที่อยู่อาศัยประมาณ ๔๐% เป็นพ้ืนที่สำหรับการเกษตร ๕๕ % และมีพ้ืนที่ส่วนอ่ืน 
๕% มี ๓ ดูกาล  (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว) 
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้ง

อาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง ๓๕ – ๓๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด           
มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” 
ซึ่งอาจนานประมาณ ๑ – ๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม     
แต่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   
 
 
 

/ฤดูหนาว...
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒  

สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝน
ฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด ประมาณ ๑๕ องศาเซลเซียส    

 ๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินทราย ประมาณ ๓๐% ดินลูกรังประมาณ ๑๕% ลักษณะดินในพ้ืนที่เป็นดิน
เหนียวประมาณ ๓๐% ดินร่วนปนทราย 10% และพ้ืนที่ดินประมาณ 15%   

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ    
เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอ
กับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

   - แหล่งน้ำธรรมชาติ 
                            - ลำห้วย จำนวน    15 สาย 
                             - อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง 
                             - สระเก็บน้ำ จำนวน 11 แห่ง 

      - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
                        - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 26 แห่ง 

   - ประปาผิวดิน จำนวน 2 แห่ง 
   - ฝายน้ำล้น จำนวน 13  แห่ง 
   - ฝายแม้ว  จำนวน 170 จุด  
   - ประตูน้ำแบบเหลี่ยม จำนวน 13 แห่ง     

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ  
และมีพ้ืนที่ติดกับเขตอุทยานป่าไม้ 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีอาณาเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งหมด 8 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้าน มีกรรมการ

ซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 5 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้
ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
โดยมีประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๑,๙๒๗ คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๔๘  
คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๖ จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑,๙๗๗ คน จากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งสิ้น ๒,๗๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓ ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ 
มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือขอความร่วมมือ ผู้นำ  
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ ำเภอทราบ การรณรงค์  
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุก
ครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน  

 
/ประชาชน... 
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และประชาชนได้รับ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล มีโครงการ
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  โดยองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้ 

๒.๑ เขตการปกครอง 
เดิมเป็นเขตการปกครองของเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู และได้รับการยกฐานะจากสภา

ตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540 มีพ้ืนที่ทั้งหมด ประมาณ 80.80 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 50,500 ไร่ ซ่ึงระยะห่างจากท่ีว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู ประมาณ 5 กิโลเมตร 

        อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
        ทิศเหนือ ติดเขตตำบลโนนทัน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ทิศใต้  ติดเขตตำบลบ้านขามและเขตตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลหนองอ้อ อำเภอเมืองหนองวัวซอ จังหวัดหนองบัวลำภู 
ทิศตะวันตก ติดเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการปกครองดังนี้   

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นายก/ส.อบต. ตำแหน่ง 
1 บ้านห้วยทราย นายประสิทธิ์  จันทะแจ่ม นายสุชาติ  คุณวงศ์ 

- 
สมาชิก อบต.หมู่ 1 

๒ บ้านภูพานทอง - นายสัญชาติ ชารีตุ้ม 
- 

สมาชิก อบต.หมู่ 2 

๓ บ้านโคกแก่นช้าง นายสุนัน  บัวระพา 
 

นายรอน เครือลี 
นายแสวง เหล่าโพธิ์ 

ประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 3 

๔ บ้านสุขเกษม นายพรชัย  เสนา นายสมศักดิ์ แสงพิจิตร 
- 

สมาชิก อบต.หมู่ 4 

๕ บ้านวังน้ำขาว นายชัยเจริญ พาภักดี นายสมศักดิ ์พาภักดี 
นายจันทร์ พรมที 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต.หมู่ 5 

6 บ้านเสาเล้า นายสุดใจ นามวงษา นายประมวล ชารีแก้ว 
- 

สมาชิก อบต.หมู่ 6 

7 บ้านวังหมื่นใต้ นายชัยยา นันทะ นางทิพาพรรณ มอญขันธ์ 
นายสมคิด คำหงษา 

สมาชิก อบต.หมู่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 7 

8 บ้านวังน้ำขาวใหม่
พัฒนา 

นายสุไกร  สวัสดี นายนาย สามารถ 
นายพรชัย กุลาอินทร์ 

สมาชิก อบต.หมู่ 7 
สมาชิก อบต.หมู่ 8 

๒.๒ การเลือกตัง้ 
  เดิมองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แบ่งหน่วยการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ หน่วยเลือกตั้งจากจำนวน ๘ หมู่บ้าน และแบ่งเขตการเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น ๘ เขต  
หมู่บ้านละ ๑ เขต ตามลำดับของหมู่บ้าน การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ๒,๖๕๖ คน จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น  
๔,๒๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๖ จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๒,๘๘๙ คน  
จากผู้มสีิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น ๔,๒๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๖๗.๓๑   

/3.ประชากร... 
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๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร  

จากสถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพ้ืนที่ ระดับตำบล ข้อมูลของตำบลหนองบัว องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองบัว ได้แก่ (ข้อมูลจากสำนักทะเบียนกลาง วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 25๖3) 

 

หมู่ที่ บ้าน 

จำนวนประชากร 

รวม 
จำนวน

ครัวเรือน ชาย 
 

หญิง 
 

0      หนองบัว 291 264 555 2 

1      ห้วยทราย 4๕9 451 9๑0 33๖ 

2      ภูพานทอง 5๙2 ๖19 1,211 548 
3      โคกแก่นช้าง 444 ๔69 91๓ 398 
4      สุขเกษม ๔๐๗ 365 772 2๓5 

5      วังน้ำขาว 3๑6 334 650 212 

6      เสาเล้า 3๔8 ๓๗๖ 7๒4 ๒30 
7      วังหมื่นใต้ 1๖8 1๗8 346 195 
8      วังน้ำขาวใหม่พัฒนา 4๐7 4๐๗ 8๑4 222 

รวมทั้งสิ้น  3,432 3,463 6,895 2,378 
 

๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 
      หญิง     ชาย        หมายเหต ุ

จำนวนประชากรเยาวชน     648 คน    687  คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 

จำนวนประชากร  2,185 คน  2,158 คน อายุ 18-59 ปี 

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ     630 คน    587 คน อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 

รวม 3,463 คน 3,๔32 คน   ทั้งสิ้น 6,895 คน 
 

 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทยและคิด

เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  
หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 80 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในให้กับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทาง
โรงเรียน 

 
/การศึกษา...   
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  การศึกษา   ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน   

สังกัด สพฐ. อบต.หนองบัว 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  
           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก 
           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก 
           - จำนวนนักเรียน 
๒. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล 
   ๒.๑  ระดับกอ่นประถมศึกษา/ระดับประถมศึกษา 
          -  จำนวนครู   
          -  จำนวนห้องเรียน 
          -  จำนวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
   5  แห่ง 

   46  คน 
   40  ห้อง 
  279  คน 

       3 แห่ง 
         4  คน 
         5  คน 
       99  คน 

 

๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสุข 
โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - ๖ ปี  
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง ๑ รายเท่านั้น ดีไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน  

จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพ่ือบำบัด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  
ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลหนองบัวลำภู  
สาธารณสุข  จดักิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
  (๑)  หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      -  โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที ่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  -   แห่ง      
     (๒)  สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ   

ลำดับที่ 
โรค 

ที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา 
ผู้ป่วย (ราย) ผู้เสียชีวิต (ราย) 

๑ โรคอุจจาระร่วง - - 
๒ โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ - - 
๓ โรคไข้เลือดออก ๑ - 
๔ โรคปอดบวม - - 
๕ โรคตาแดง - - 
๖ โรคคางทูม - - 
7 โรคมือเท้าปาก - - 
8 โรคอีสุกอีใส - - 

 
 
 
 

/4.3 อาชญากรรม... 
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๔.๓ อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนส่วนตำบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ

ทำลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการ
สำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

วิธีการแก้ปญัหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณท่ีมี 
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกระจกนูนบริเวณจุดทางแยกที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทาง อบต. จะต้องหาวิธี
ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้              

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู  

ได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบ
กับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล  
ก็ได้ใหค้วามร่วมมือมาโดยตลอด   

 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    

๕. ระบบบริการพื้นฐาน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

๕.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบล จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในองค์การบริหารส่วนตำบล    
มีไฟฟ้าใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า  2,376   หลังคาเรือน 
  (๒)  ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน   520  จุด   ครอบคลุมถนนทุกสายในองค์การบริหารส่วนตำบล  
 
 

/5.2 การประปา... 



แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว  042-312725                    หน้า - 7 - 

๕.2 การประปา 
 หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งระบบประปาหมู่บ้านครบทั้ง ๘ 
หมู่บ้าน มีระบบการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ๒ หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ ช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขา นั้น จะประสบปัญหาภัยแล้ง การแก้ปัญหาคือ 
การลงพ้ืนที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที การพิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น  
เช่น โครงการขุดเจาะบ่อบาลพร้อมติดตั้งหอถังระบบประปาหมู่บ้าน ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้นำบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนิน
โครงการได้ต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป  ปัจจุบันประชาชนมีประปาใช้  ดังนี้ 

(๑)  จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา    2,376      หลังคาเรือน 
(2)  ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย    ๕๐๐ – ๕๕๐   ลบ.ม.  ต่อวัน 
  

๕.3 โทรศัพท์ 
(๑)  จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนที่    จำนวน    ๑0     หมายเลข 
(๒)  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล    จำนวน    ๕4   หมายเลข  

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  (๑)  มีไปรษณีย์  จำนวน  -  แห่ง   

๕.๖  เส้นทางคมนาคม 
ในเขต อบต. มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่อบต.ที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ ๗๐ เป้าหมาย

คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ             
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 

(๑)  การคมนาคม  การจราจร 
   เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพ้ืนทีใ่กล้เคียงมีดังนี้ 

   ๑.๑)  ทางหลวง    
   -  หมายเลข   ๒๑๐  อุดร – เลย  
   -  และถนนทางหลวงท้องถิ่น สายห้วยบง - เสาเล้า 
  ๑.๒)  สะพาน    จำนวน 1 แห่ง 
  ๑.๓)  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจำทาง สายจังหวัดหนองบัวลำภู – จังหวดัขอนแก่น  

๑.๔)  ถนน 
               ถนนในความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้ 

                               -  ถนนลาดยาง        จำนวน      14 สาย 
                               -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จำนวน 37 สาย 
                               -  ถนนลูกรัง         จำนวน    29 สาย 
 
 
 
 
 
 

/6. ระบบ... 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 60 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  
ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      60 ของจำนวนประชากรทั้งหมด         
-  อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      8 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพรับจ้าง  ร้อยละ      22 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       
-  อาชีพค้าขาย  ร้อยละ      10 ของจำนวนประชากรทั้งหมด       

๖.๒ การประมง 
  (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไมม่ีการประมง)  

๖.๓ การปศุสัตว ์
-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  ดังนี้ 
โค ๔20 ตัว   กระบือ  ๑๒2   ตัว  สุกร  300 ตัว 
เป็ด   ๕๒๑  ตัว   ไก่    680   ตัว  อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว  

๖.๔ การบริการ 
โรงแรม/รีสอร์ท  6 แห่ง 
ร้านอาหาร  7 แห่ง 
ร้านค้า            57 แห่ง 
ร้านซ่อม     8 แห่ง  
ร้านอินเทอร์เน็ต/เกมส์   1      แห่ง 
ร้านเสริมสวย    2      แห่ง 

๖.๕ การท่องเที่ยว 
-  วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้    
-  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูพานน้อย 
-  วนอุทยานบัวบาน 
-  ถ้ำดินเพียง  

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   5   แห่ง 

                  (มีคนงานต่ำกว่า  5  คน  หรือมีทรัพย์สินถาวรไมเ่กิน  ๑  ล้านบาท) 
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน -     แห่ง 
บริษัท   5 แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด   - แห่ง ตลาดสด  - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  ๔0 แห่ง โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -         แหง่ 

 
/กลุ่มอาชีพ... 
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กลุ่มอาชีพ 
-กลุ่มอาชีพเลี้ยงวัว  จำนวน  8 กลุ่ม 

  -กลุ่มอาชีพปลูกเห็ด  จำนวน  8 กลุ่ม 
  -กลุ่มอาชีพปลูกผัก  จำนวน  8 กลุ่ม 
  -กลุ่มอาชีพจักสาน  จำนวน  4 กลุ่ม 
  -กลุ่มอาชีพแปรรูปขนม  จำนวน  2 กลุ่ม 
  -กลุ่มอาชีพเลี้ยงหมู   จำนวน  2 กลุ่ม 
 

 ๖.๘ แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ ๙๕  
เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไป
ทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้าน
ใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้
ยังไม่สามารถแก้ไขได ้
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100  
       มีวัดจำนวน     11    แห่ง        
 7.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีงานบุญบั้งไฟ    ประมาณเดือน เมษายน – พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน  พฤศจิกายน 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่  
วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จำหน่ายบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่      

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.๑ น้ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน, น้ำจากบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน, ระบบปา

ส่วนภูมิภาค และจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นส่วนน้อย สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียง
ได้ และบางแห่งเป็นหินปูนเยอะ ไม่สามารถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็น
ไม้ยืนต้น  ผลัดใบ  และมีเขตพ้ืนที่กับเขตอุทยานป่าไม้ 

 
 
 

/8.3 ภูเขา... 
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8.๓ ภูเขา  ในเขตฯ มีหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาได้แก่ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 1 และบ้านภูพานทอง หมู่ที่ 2 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถาน
ประกอบการ ตามลำดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ำ  
ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เป็นหินปูน หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  
ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค - บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ำฝน น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
ได้เพ่ิมข้ึน เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน เอกชน ปัญหาด้านขยะ การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบล   
ได้จัดทำโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน เช่น โครงการจัดหาถัง
ขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้ง
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

9. สรุปผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่
หมู่บ้าน  ผลการสำรวจพบว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น ไม่ผ่านเกณฑ์การสำรวจ  ดังนี้ 
  ๑)  ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี  จำนวน  ๒๙๑  คน 
  ๒)  ประชากรที่สูบบุหรี่  จำนวน  450  คน 
  ๓)  ประชากรที่ดื่มสุรา  จำนวน  2๑๗  คน 
  ๔)  ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่ำกว่า  ๓๐,๐๐๐  บาท  จำนวน  25  ครัวเรือน    
  ผลการสำรวจดังกล่าว  ถือว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไข  

 

การแก้ไขปัญหา  
  ๑)  ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนสนใจในสุขภาพมากขึ้น โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ      
ให้เห็นถึงผลดีของการรักษาสุขภาพ 
  ๒)  รณรงค์ ส่งเสริม จัดโครงการ/กิจกรรมงดสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา ลด ละ เลิก เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ความตะหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ – ดื่มสุรา   
  ๓)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ ให้กับประชาชน เพ่ือเพ่ิมรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนใน
ชุมชน  
  ๕)  ส่งเสริม  สนับสนุน  เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ     
     
 
 
 
 
 
    ************************************ 
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ส่วนที่ 2 
 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี ของประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรร
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 –๒๕80)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/1.ความเป็นมา... 

ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์

ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ
มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ ๒ ของ 

รัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติไดแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก ่(๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป 
เพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการ
ปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ป ี

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  ๒๐ 
ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำ
ข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย 
และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายใน
เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผน
ระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน    
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระสำคัญ 
     ๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติทำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ก็มี
ปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิ
ทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตร
แบบพึ่งตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พึ่งพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาใน
ภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพล
ของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้าน
รายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหา
ความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  องค์
ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่
การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซ่ึง 

 
                                                     /ส่วนใหญ่... 
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ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบ 
และแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น  ในอีกด้านหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคม
โลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติด
ข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหาร
ราชการแผ่นดินของภาครัฐ 

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัฒน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิตอล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจ
ขยายเพิ่มขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิตอล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็
จะยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น  ประกอบกับใน
อนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในทุกมิติ 
เงื่อนไขภายนอกที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัฒน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร
องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคนำไปสู่ความเชื่อมโยง
ทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอำนาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยสำคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์
ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะใน
ประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่ งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการ
ดำเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อ
เศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที ่รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของ
โลกเพิ่มขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่
ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกา
ลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของ
ประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อน
และเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากการปรับดุลอำนาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลทำให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้ง
ความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ ้นอยู ่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั ้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการกำหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่
เป็นอัจฉริยะจะกระทบการดำรงชีวิตของคนและทำให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัย 
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ให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์
มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเ ขียวมาใช้ก็จะมี
ส่วนสำคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ำมัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจำกัดและความเสี่ยงสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทาง
ธุรกิจใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน  รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้าน
สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่สำคัญ สำหรับ ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การดำรงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ในขณะที่
ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับจำนวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
จะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พื้นที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการ
บริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ
มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

สำหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น  ผลของการพัฒนาตั ้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันทำให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมา
ตั้งแต่ป ี๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดใน
ปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพิ่มขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงาน
เพ่ิมข้ึนเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความ
ยากจนจึงลดลงตามลำดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุก
ระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครอง
ทางสังคม  อื่นๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามลำดับ ในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุ
ภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้า
ไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยทำให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ  ไปสู่ระดับสากลก็มีความ
คืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดี
อันได้แก ่การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแล
วินัยทางการเงินการคลังที่กำหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้ 
มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและ
ประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้มีการ 
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ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้นแต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อนสำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามลำดับ 
แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ำและการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่ม
ทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ำ ต้องอาศัยการเพ่ิม
ปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจ
สูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นสำคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย การ
ลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย สำหรับการดำเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาด
การบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การดำเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ำ ขาดความ
โปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ  ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที ่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่
เคารพสิทธิผู้อื่นและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ำและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็น
ปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่สำคัญ  ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่สำคัญ
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ กำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความ
มั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร ทั้งด้านแรงงาน
และทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหา
ความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจำกัดต่อการยกระดับศักยภาพ
ทุนมนุษย์ ความจำเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  และ
การปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ และท่ีสำคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้อง
ปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ทำให้จำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผล
ให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัฒน์เข้มข้นขึ้น เป็น
โลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพิ่มผลิต
ภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวน
รุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพิ่มขึ้น  กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความ
เข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื ่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ 
ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น  โดยที่การ
ปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้าง 
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 กลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา 
และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้
เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ำ และปัญหาความเหลื่อมล้ำจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ใน
ระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศท้ัง
ที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงใน
หลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้
นั ้น จำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์
ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้อง
ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัย
โอกาสจากการเปลี ่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและ
วัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน
การดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลำดับความสำคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะ
ยาว เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้ขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะนำไปสู่การ
กำหนดตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผล
ให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน  
การดำเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที ่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ  เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความสำคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็นการ
สูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของ
ประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพื่อเป็นการกำหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพื่อให้โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  สามารถรับมือกับความ
เสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับ
คนในชาติได้ จะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้อง
กับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

 
/การกำหนด... 
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การกำหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือ
บรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะทำให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทสำคัญในเวทีโลก สามารถดำรงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระสำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติกาลังดำเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ  ซึ่งเป็นแนวทาง 
ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง  เพื่อให้บรรลุ
ซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

๒.๒ วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้อง
กัน ด้านความมัน่คงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถ
เกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วิสัยทัศน์... 
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/คนไทยใน... 
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๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศ
ไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ
พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี ้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั ่นคง (๒) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

/(๔) การพัฒนา... 
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(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนา

ไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ  รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค  และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก 

- ภาคเกษตร  โดยเสร ิมสร ้างฐานการผล ิตให ้ เข ้มแข ็งและย ั ่ งย ืน  เพ ิ ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิตอลและการค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ 

 
/โครงสร้าง... 
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โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา

ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 

๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพื ่อเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพื่อเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการ
ป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  การบริหารจัดการภาครัฐ เพื ่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท 

/ภารกิจ...                                                              
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ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

๒.๕ ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที ่ชัดเจน มีการกำหนด

เป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถ
ถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ 
และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพื่อให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการ
จัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ 
การนำไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถกำหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ 

 
/เอาไว้แล้ว...                          
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เอาไว้แล้ว  ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
หนองบัว   มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  จึงได้จัดทำแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีท้ังหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑. กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจำเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๒. สถานะของประเทศ 
๒.๑ ด้านเศรษฐกิจ 

๒.๑.๑  ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจากัดในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ แม้ว่าเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่านมา (ยกเว้นช่วงวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๑) จะ
ขยายตัวได้ดีเฉลี่ยประมาณร้อยละ ๕ ต่อปี จนท้าให้รายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ในปี ๒๕๕๗ มาอยู่ที่
ประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้าให้ประเทศไทยได้ขยับฐานะขึ้นมา
เป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่ในระยะ ๘ ปีที่ผ่านมาการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวน โดยขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๓.๒ ชะลอจากร้อยละ ๕.๗ ในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ ๙ ซึ่งต่ำกว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ำกว่าระดับที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการลงทุนโดยรวมอย่าง 

 
 

/ต่อเนื่อง... 
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ต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จาก สัดส่วนการลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : 
GDP) ลดลงจากร้อยละ ๔๑.๓ ในช่วงปี ๒๕๓๔ – ๒๕๓๙ เป็นร้อยละ ๒๕.๕ ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๕๗ นอกจากนี ้
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค จะพบว่าอัตราการขยายตัวของการลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี ๒๕๔๓ – 
๒๕๕๗ อยู่ที่ประมาณร้อยละ ๔.๙ ต่ำกว่าสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่าไทย 

๒.๒.๒ การปรับโครงสร้างการผลิตสู่ประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง  แต่ความสามารถในการ
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้างการผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  
(สัดส่วนของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการในปี ๒๕๕๓ ที่ระดับร้อยละ ๙.๙ ๒๕.๔ และ ๖๔.๗ เป็นร้อยละ ๗.๒  
๒๘.๕ และ ๖๔.๓ ในปี ๒๕๕๗ ตามล้าดับ) โดยภาคอุตสาหกรรมได้มีการสั่งสมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่าง
ต่อเนื่อง ท้าให้มีการพัฒนาจากอุตสาหกรรมขั้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติมาเป็นอุตสาหกรรม
พื้นฐาน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภายใต้เครือข่ายของบริษัทแม่ในต่างชาติและ
ของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น จนประเทศไทยกลายเป็นประเทศรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมและบริการที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงกว่า  ทำให้ผลิตภาพ
แรงงานในระยะท่ีผ่านมายังเพ่ิมในระดับที่น่าพอใจแต่การชะลอตัวของกำลังแรงงานและการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
กำลังแรงงานเป็นไปอย่างล่าช้า ประกอบกับผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (Total Factor Productivity : 
TFP) ที่ลดลงท้าให้ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมาที่ปริมาณการส่งออก
รวมขยายตัวช้าลงจากร้อยละ ๙.๗ ต่อปีในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙) เป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๑ 
ในช่วง ๓ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) 

๒.๑.๓ ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ำทำให้ขาดพลังใน
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น  แม้ว่าการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงก่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จะอยู่ในระดับที่น่าพอใจก็ตาม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ ๘ ปี ที่ผ่านมา และยังมีความ
ล่าช้าเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนาประเทศในช่วงเวลาเดียวกันและสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศเข้าสู่การ
เป็นประเทศรายได้สูงในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้การขยายตัวของ 
ผลิตภาพการผลิตรวม ลดลงจากร้อยละ ๓.๓๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เป็นร้อยละ ๒.๐๕ ในช่วงครึ่งแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ท้าให้ประเทศไทยจ้าเป็นต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต
เพิ่มการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของปัจจัย
แรงงาน 

๒.๑.๔  การลดลงของความแข็งแกร่งด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไข
ปัญหาเชิงโครงสร้าง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี ๒๕๒๔ และ 
๒๕๔๐ แต่การให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินและการคลังท้าให้เสถียรภาพของเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์
ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอื้ออำนวยต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องเริ่มมีสัญญาณ
ที่จะเป็นข้อจ้ากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาวมากข้ึน โดยเฉพาะหนี้สาธารณะซึ่งเพ่ิมข้ึนจากเฉลี่ยร้อยละ 
๓๗.๙ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๐ เป็นร้อยละ ๔๒.๒ ในช่วง ๓ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ชี้ให้เห็นว่าแม้
จะอยู่ภายใต้กรอบวินัยทางการคลังแต่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากผลของการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นใน
ระยะที่ผ่านมาและจะเป็นข้อจ้ากัดต่อการใช้มาตรการทางการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการพัฒนาศักยภาพการ 
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะต่อไป 

/2.1.5 อันดับ... 
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๒.๑.๕ อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากนัก เนื่องจากต่างประเทศ
มีพลังการขับเคลื่อนมากกว่าไทย และประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันที่อยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มี
ความได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงานและการผลิต และประเทศที่มีความก้าวหน้าและความสามารถในการแข่งขันทาง
นว ัตกรรมและความค ิดสร ้างสรรค์  โดยในปี  พ .ศ . ๒๕๕๗  WEF (World Economic Forum) ได ้จ ัดอ ันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  ๓๑ จาก ๑๔๔ ประเทศ และในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ IMD 
(International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับไว้ที ่๓๐ จาก ๖๑ ประเทศชั้นนำ ในขณะ
ที่ผลการวิจัยประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจประจ้าปี  ๒๕๕๘ หรือ Ease of Doing Business 
๒๐๑๕  ซ่ึงดำเนนิการโดยธนาคารโลกนัน้ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับท่ี ๒๖ จาก ๑๘๙ ประเทศท่ัวโลก  

๒.๑.๖ สถานการณ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศได้รับการ
ยกระดับดีขึ้นจากการผนึกกำลังของหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และเชื่อมโยงให้เกิด
ความมั่นใจของภาคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้สูง โดยในปี ๒๕๕๗ 
อันดับความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อยู่ที่ ๔๗ และด้านเทคโนโลยีที่ ๔๔ จาก ๖๑ ประเทศที่จัด
อันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ ๓๗ และ ๔๓ ตามลำดับในปี ๒๕๕๑ และตลอดช่วงระยะเวลา ๑๔ ปีที่
ผ่านมา (๒๕๔๓-๒๕๕๖) ค่าเฉลี่ยการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ ๐.๑๗ ต่อ GDP 
โดยในปี ๒๕๕๖ (ข้อมูลล่าสุด) ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ  ๐.๔๘ ต่อ GDP 
โดยเป็นการลงทุนวิจัยและพัฒนาจากภาครัฐประมาณร้อยละ ๕๓ และจากภาคเอกชนประมาณร้อยละ ๔๗ ขณะที่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย มีค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ร้อยละ 
๔.๐๓, ๓.๓๕, ๒.๗๙, และ ๒.๒๗ ต่อ GDP ในปี ๒๕๕๕ ตามลำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศยังมีจ้านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า โดยในปี ๒๕๕๖ บุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนามีจำนวน ๑๑ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 
๒๐-๓๐ คนต่อประชากร ๑๐,๐๐๐ คน  

๒.๑.๗ สถานการณ์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังคงมีปัญหาในหลายๆ ด้าน ประกอบด้วยรูปแบบการ
ขนส่งยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเป็นทางน้ำและทางรางได้ตามเป้าหมายและยังขาดการพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การให้บริการน้ำประปายังกระจุกในเขตนครหลวงและเขต
เมืองหลักในภูมิภาค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ การให้บริการ ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุกตัวอยู่ในเมือง และมีราคา
ค่อนข้างสูง ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและยังคงเผชิญกับความเสี่ยงด้านความ
มั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนั้น การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม
ด้านพลังงานและ ICT อยู่ในระดับต่ำและมีข้อจำกัด ยังไม่สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ด้านบุคลากรและการบริหารจัดการ รวมทั้งกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านโครงสร้าง
พื้นฐานยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การรักษา
ความปลอดภัย และข้อจำกัดต่อการทำธุรกิจใหม่และการประกอบกิจการในต่างประเทศ  ตลอดจนบุคลากรด้านโลจิ
สติกส์ยังขาดความรู้และทักษะเฉพาะด้านที่ตรงต่อความต้องการของอุตสาหกรรม เช่น ความรู้ด้านภาษา ความรู้ด้าน
เทคโนโลยี และความรู้ในการดำเนินธุรกิจต่างประเทศ เป็นต้น 
 
 
 
 

/2.2 ด้านสังคม... 
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๒.๒ ด้านสังคม 
๒.๒.๑ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหาทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกช่วงวัย เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(๑) ประชากรวัยเด็กของไทยมีจานวนลดลงอย่างรวดเร็ว มีพัฒนาการไม่สมวัยและการ

ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์รวมลดลงจาก ๖.๓ คน ในช่วงปี ๒๕๐๗-๒๕๐๘ เป็น 
๑.๖๒ คน ในช่วงปี ๒๕๔๘-๒๕๕๕๘ และคาดว่าในปี ๒๕๘๓ จะลดลงเหลือเพียง ๑.๓ คน  

(๒) กาลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง และแรงงานกว่าร้อยละ ๓๐ เป็นประชากรกลุ่ม 
เจเนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภาพแรงงานยังเพิ่มขึ้นช้า ซึ่งจะเป็นข้อจากัดต่อการพัฒนาในระยะต่อไป 
กำลังแรงงานของไทยมีจ้านวน ๓๘.๙ ล้านคนในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ และเริ่มลดลงร้อยละ ๐.๑ ในปี ๒๕๕๖ และ
ร้อยละ ๐.๒ ในปี ๒๕๕๗ ขณะที่ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒.๒ ต่อปีในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่ านมา (ปี ๒๕๔๘–
๒๕๕๗) แต่ยังต่ำกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น มาเลเซีย ๑ เท่าตัว และสิงคโปร์ ๕ เท่าตัว และกำลังแรงงานกว่าร้อยละ 
๖๕.๑ มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและต่ำกว่า นอกจากนี้ กำลังแรงงานกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีจำนวนร้อยละ ๒๗ 
ของประชากรในปี ๒๕๕๓ มีลักษณะความเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ความสำคัญกับการมีครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบการ
ประกอบอาชีพและอัตราการเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนาคต 

(๓) กลุ่มผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนถึงภาระค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ผู้สูงอายุจานวนมากยังมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จาก ๑๐.๓ ล้านคน (ร้อยละ ๑๖.๒) ในปี ๒๕๕๘ เป็น ๒๐.๕ ล้านคน (ร้อยละ ๓๒.๑) ในปี ๒๕๘๓ การเพิ่มขึ้นของ
ผู้สูงอายุวัยกลางและวัยปลายจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น แม้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน
เพ่ิมข้ึน แต่มีรายได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการออมน้อย และแหล่งรายได้หลักร้อยละ ๗๘.๕ ของรายได้ท้ังหมดมาจากการเก้ือหนุนของบุตร  

๒.๒.๒ ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย
รูปแบบมากขึ้น อัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจาก ๓.๖  คน ในปี ๒๕๔๓ เหลือ ๓ 
คน ในปี ๒๕๕๖ โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน ๑ รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลางมีการขยายตัวมากท่ีสุดในช่วงปี ๒๕๔๓-
๒๕๕๖ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปทำให้ครอบครัวเสี่ยงต่อการล่มสลาย 

๒.๒.๓ คนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพทั้งด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดยคน
ไทยมีอายุคาดเฉลี่ยสูงขึ้น อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี ๒๕๕๗ เพศชาย ๗๑.๓ ปี เพศหญิง ๗๘.๒ ปี แต่
เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคและการบาดเจ็บ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตาม คนไทยได้รับโอกาส
ทางการศึกษาสูงขึ้น จ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยแรงงานอายุ ๑๕.๕๙ ปี เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงปี 
๒๕๕๑-๒๕๕๖ มีการศึกษาเฉลี่ย ๘.๙ ปี ขณะที่คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สะท้อนได้จากคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปี ๒๕๕๖ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ นอกจากนี้ คนไทยส่วนใหญ่
มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสำรวจต่างๆ พบว่าปัญหาสำคัญที่สุด คือ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่าต้องส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 

๒.๒.๔ สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีความเหลื่อมล้ำของการกระจาย
รายได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ ๔๒ ในปี ๒๕๔๓ เหลือร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖ แต่ความ
ยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะที่ความเหลื่อมล้าด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น
เล็กน้อย ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงจาก ๐.๔๘๔ ในปี ๒๕๕๔ เหลือ 
๐.๔๖๕ ในปี ๒๕๕๖ อย่างไรก็ตามความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคนจนที่สุดแตกต่างกันถึง 
๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้สูงถึงร้อยละ ๓๖.๘ ของรายได้ท้ังหมด ขณะที ่

 
/กลุ่มคน... 
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กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ ๑๐ ถือครองรายได้เพียงร้อยละ ๑.๑ สาเหตุพื้นฐานที่สำคัญจากโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้การกระจายประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคมไม่ทั่วถึง* ประชากรที่
เกิดช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๔๖ 

๒.๒.๕ ความเหลื่อมล้ำระหว่างกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมาจาก 
(๑) ความเหลื่อมล้ำด้านสินทรัพย์ทั้งด้านการเงินและการถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัว

อยู่ในกลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ มีการถือครอง
ที่ดินมากที่สุด     มีสัดส่วนการถือครองที่ดินสูงกว่ากลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐ ที่มีการถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
๓๒๕.๗ เท่า เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ดินว่างเปล่าของภาครัฐ 

(๒) เด็กยากจนยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขณะที่โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรียังมีความแตกต่างกันตามฐานะของกลุ่มประชากร ระหว่างเขตเมือง-ชนบทและระหว่างภูมิภาค 
มีปัจจัยหลักมาจากปัญหาเรื่องค่าครองชีพและการเดินทางไปศึกษา  โดยกลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากรร้อยละ ๑๐ ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อย
ที่สุดประมาณ ๑๙.๑ เท่า นักศึกษาในเขตเมืองมีโอกาสสูงกว่านักศึกษาในเขตชนบทประมาณ ๒.๒ เท่า 

(๓) คุณภาพการให้บริการสาธารณสุขยังคงมีความเหลื ่อมล้ำกันระหว่างภูมิภาค  
โดยเฉพาะการกระจายทรัพยากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  อาทิ จากการสำรวจทรัพยากรสาธารณสุขในปี 
๒๕๕๖ พบว่า อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรระหว่างกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่างกันถึง ๓.๖ เท่า 

(๔) ความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน  แรงงานอิสระเข้าถึง
การคุ้มครองมากขึ้น จากการเข้าถึงการประกันตนตามมาตรา ๕๐ ที่เพิ่มขึ้นจาก ๑.๒๙ ล้านคน ในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๒.๔๗๑ ล้านคน ในปี ๒๕๕๗ ทำให้แรงงานในระบบมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๔๒.๔  ในปี ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม 
แรงงานในระบบได้รับค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าแรงงานนอกระบบประมาณ ๒.๑ เท่า ในปี ๒๕๕๖ 

(๕) ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจกฎหมาย เข้า
ไม่ถึงกระบวนการยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมขาดการบูรณาการในการทำงาน  นอกจากนี้ ผู้มี
รายได้น้อยมักไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่สามารถต่อสู้คดีจากการที่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการ
ยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

๒.๒.๖ คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ้น จากการที่คนไทยกว่าร้อยละ ๙๙.๙ ได้รับความ
คุ้มครองทางด้านสุขภาพ โดยอยู่ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าร้อยละ ๗๓.๘ ระบบประกันสังคมร้อยละ  ๑๖.๗ 
และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจร้อยละ ๗.๑ ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสมีหลักประกันทาง
รายได้มั่นคงขึ้นและมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยในปี ๒๕๕๘ ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบ
ขั้นบันไดตามช่วงอายุ ๘.๓ ล้านคน จากผู้สูงอายุทั้งประเทศ ๑๐.๔ ล้านคน ส่วนผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพเพิ่มขึ้นเป็น 
๘๐๐ บาท ครอบคลุมผู้พิการร้อยละ ๘๙.๕ และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในครอบครัวยากจนให้ไดร้ับ
การเลี้ยงดูที่มีคุณภาพภายใต้โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างไรก็ตาม  สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยยังไม่
ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ แม้ว่ารัฐจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการต่างๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้
มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยถึง ๔.๕๔๔,๙๒๖  ครัวเรือน อย่างไรก็ตาม รัฐเริ่มให้
ความสำคัญกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 

๒.๒.๗ วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม
มากขึ้น อาทิ การให้คุณค่ากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จัก
เสียสละไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
การเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการน้าเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
/2.2.8 ความ... 
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๒.๒.๘ ความเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสามารถแก้ปัญหาและสนองตอบความ

ต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนการจัดท้าแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และบูรณาการเป็น
แผนตำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ได้รับ
การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้และงบประมาณในกิจกรรมที่เกินความสามารถของชุมชน  มีการรวมกลุ่มทำ
กิจกรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ิมขึ้นจาก ๑๔๒,๖๓๒ แห่งในปี ๒๕๕๕ เป็น 
๑๕๒,๓๗๗ แห่ง ในปี ๒๕๕๖ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ ร้อยละ ๓๒.๕๑ ขององค์กรทั้งหมด และ
องค์กรการเงิน ร้อยละ ๒๖.๗๗  

๒.๒.๙ ความไม่ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลากว่า ๑๐ ปีที่ผ่านมา ความขัดแย้งในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
นำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๑ ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกนาไปใช้ในการพัฒนาจานวนมาก ก่อให้เกิดความเสื่อม

โทรมอย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น 
(๑) พื้นที่ป่าไม้ลดลง เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ที่ดิน

เพ่ือการผลิตทางการเกษตร การอยู่อาศัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย พ้ืนที่ป่าไม้จึงถูกบุก
รุกทำลายมากขึ้น โดยพื้นที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี 
๒๕๐๔ เป็น ๑๐๒ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๖ ในปี ๒๕๕๖ 

(๒) ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคามทรัพยากรดิน
และที่ดินมีปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจากการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดินเกษตรกรรมเสื่อม
คุณภาพ การชะล้างพังทลายของดิน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพื้นที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจำกัดในการนำไปใช้
ประโยชน์ การใช้ทรัพยากรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพและขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การ
บริหารจัดการที่ดินมีปัญหาความไม่เป็นธรรมและการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน  ความหลากหลายทางชีวภาพ
กำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะถูกคุกคาม โดยมีสาเหตุมาจากการสูญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน 

(๓) ป่าชายเลนและระบบนิเวศชายฝั่งถูกทาลาย และมีการเปลี่ยนสภาพไปใช้ประโยชน์
อื่นๆ จำนวนมาก เช่น การเพาะเลี้ยงชายฝั่ง โดยเฉพาะการทำนากุ้ง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้
พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจากปี ๒๕๐๔ ที่มีพ้ืนที่ป่าชายเลนกว่า ๒.๓ ล้านไร่ เหลือเพียง ๑.๕ ล้านไร่ ในปี ๒๕๕๒ คิดเป็น
การลดลงร้อยละ ๓๔.๘ ทำให้รัฐเริ่มมีนโยบายปกป้องป่าชายเลนอย่างจริงจัง  โดยไม่อนุญาตการต่อสัมปทานบัตร
ทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ และห้ามการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ พบว่า ป่าชายเลนมี
สภาพดีขึ้น ในปี ๒๕๕๔ ผลผลิตประมงทะเลมีปริมาณเพียง ๑.๖๑ ล้านตัน ลดลงจากปี ๒๕๔๙ ที่มีปริมาณ ๒.๔๒ 
ล้านตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปริมาณความต้องการ
สัตว์น้ำที่เพ่ิมมากข้ึน 

(๔) การผลิตพลังงานในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ แต่ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด ๓๐ ปีที่ผ่านมาแต่การผลิตพลังงานเชิงพาณิชย์เพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศไม่เพียงพอกับความต้องการ ท้าให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยในปี ๒๕๕๕ ต้อง
นำเข้าเพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖ อยู่ที่ระดับ ๑.๐๘ ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๕๔ ของความต้องการ
ใช้ในปี ๒๕๕๕ และคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ ของ GDP โดยน้ำมันดิบมีการนำเข้าสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๖  ของการ
นำเข้าพลังงานทั้งหมด ขณะที่การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นในปี ๒๕๕๕ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖.๘ อยู่ที่ระดับ ๑.๙๘๑  

 
/พันบาร์เรล... 
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พันบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี ้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตราการ 
เพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานต่ำกว่าอัตราขยายตัวของ GDP โดยในปี ๒๕๕๕ การเพิ่มขึ้นของ GDP ร้อยละ ๑ ขณะที่มี
การใช้พลังงานเพ่ิมข้ึนเพียงร้อยละ ๐.๖  

(๕) ทรัพยากรน้ำยังมีส่วนที ่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  ประเทศไทย
ประกอบด้วย ๒๕ ลุ่มน้ำหลัก น้ำทำตามธรรมชาติมีปริมาณรวม ๒๘๕,๒๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่การพัฒนา
แหล่งเก็บกักน้ำในประเทศมีความจุคิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของปริมาณน้ำทำธรรมชาติ มีแอ่งน้ำบาดาลทั้งหมด ๒๗ แอ่ง
น้ำบาดาล มีปริมาณการกักเก็บในชั้นน้ำบาดาลรวมประมาณ ๑.๑๓ ล้านล้านลูกบาศก์เมตร มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้น
มาใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมาณน้ำบาดาลที่มีอยู่ได้รวมปีละ ๖๘,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตาม  การพัฒนา
น้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีข้อจำกัดในเรื่องขงความคุ้มทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำ และการดำเนินการสำรวจสูง  
ขณะที่ภาพรวมความต้องการใช้น้ำในประเทศ ในปี ๒๕๕๗ มีจำนวนประมาณ ๑๕๑,๗๕๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยที่
ศักยภาพของการเข้าถึงแหล่งน้ำของภาคส่วนต่างๆ มีจำนวน ๑๐๒,๑๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่สามารถจัดสรร
น้ำตามความต้องการได้อีกประมาณ ๔๙,๖๑๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 

๒.๓.๒ ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง 
(๑) ปัญหาขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มอัตราการเกิด

ขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพิ่มสูงขึ้นจาก ๑.๐๔ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี ๒๕๕๓ เป็น ๑.๑๑ กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 
๒๕๕๗ สถานที่กำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักวิชาการมีเพียงร้อยละ ๑๙  และมีการนำมูลฝอยกลับไปใช้ประโยชน์
เพียงร้อยละ ๑๘ ทำให้มีปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง  ๑๙.๙ ล้านตัน ในปี ๒๕๕๖ ของเสียอันตราย ในปี 
๒๕๕๗ มีประมาณ ๒.๖๙ ล้านตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อปี เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนาคตอาจต้องประสบปัญหาการกำจัดซากของเสียเหล่านี้ 
หากภาครัฐไม่มีมาตรการหรือมีกฎหมายควบคุมการรีไซเคิลขยะอย่างครบวงจร  ขณะที่การจัดการของเสียอันตราย
จากภาคอุตสาหกรรมสามารถจัดการได้ประมาณร้อยละ ๗๐ โดยภาคอุตสาหกรรมมีการน้าของเสียอันตรายกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่มากขึ้น แต่ยังพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากต้นทุนในการ
กำจัดสูง 

(๒) มลพิษทางอากาศยังเกินมาตรฐานหลายแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี ๒๕๕๗ พบสาร
มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ และท่ีเป็นปัญหาสำคัญได้แก่ฝุ่นละออง ก๊าซโอโซน และ
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคงประสบปัญหาสารอินทรีย์
ระเหยง่าย ในขณะที่พื้นที่อื่น เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธานีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสารเบนซินเกินค่ามาตรฐาน แต่ส่วน
ใหญ่มีปริมาณลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับผลดีจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ามันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี ๒๕๕๗  ทั้งนี้ ใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร การที่ปัญหาฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมาณลดลง ส่วนหนึ่งเป็นผลการปรับปรุงมาตรฐานน้ามัน
เชื้อเพลิงจาก EURO ๓ เป็น EURO ๔ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะและทางจักรยาน การ
เข้มงวดกับการตรวจจับรถควันดำ อย่างไรก็ตาม ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่มาจากสาเหตุหลักคือปริมาณรถยนต์
จำนวนมากสำหรับมลพิษจากหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบว่าสถานการณ์ดีขึ ้นเป็นล้าดับ โดยความ
ร่วมมือและการทำงานระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนดีขึ้น 

(๓) คุณภาพน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลง สถานการณ์คุณภาพน้ำในช่วง ๑๐ ปีที่
ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๗) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วนแหล่งน้ำที่อยู่
ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุสำคัญมาจากการชะหน้าดินที่มีปุ๋ยตกค้างจากการเกษตรและ
การปศุสัตว์ และการระบายน้ำเสียจากชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการบำบัดน้ำ
เสียที่เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวและการเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมาณน้ำเสียจากชุมชน ๑๐.๓ ล้าน 

/ลูกบาศก์เมตร... 
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ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้าบัดน้าเสียรองรับน้าเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ ๓๑ 
(๔) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตลดลงปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากสาขาพลังงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ตามปริมาณความต้องการใช้พลังงานที่
เพ่ิมข้ึนตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ จากรายงานแห่งชาติฉบับที่ ๒ การจัดท้าบัญชีก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศไทย  ระบ ุว ่าประเทศไทยม ีการปล ่อยก ๊าซเร ือนกระจก  ในป ี ๒๕๓๓  ปร ิมาณ  ๒๒๙.๐๘ ล ้านตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และเพิ่มเป็น ๒๖๕.๙ ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ในปี ๒๕๔๗ โดยปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๓ ต่อปี อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตลดลงในช่วง ๕ ปีที่ผ่าน
มา ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกต่างๆ ที่มีการดำเนินงานเพ่ิมมากขึ้นในประเทศ ประกอบกับการ
กักเก็บก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นร้อยละ ๑.๑  จึงส่งผลให้ภาค
ดังกล่าวเป็นภาคท่ีมีความสำคัญมากในการเพ่ิมการดูดกลับและช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของ
ประเทศ 

๒.๓.๓ ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วาตภัย และดินถล่ม สร้าง
ความเสียหายนับเป็นมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท อันเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและความถี่มากขึ้น  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและวิถีการ
ดำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจำทุกปีในมิติของจ้านวนประชากรเสี่ยงภัยจะพบว่าภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผล
กระทบต่อประชากรเป็นจำนวนมากกว่าภัยประเภทอื่นๆ ในขณะที่น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูก
จัดอยู่ในลำดับประเทศที่มีความเสี่ยงต้นๆ ของโลก 

๒.๔ ด้านการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา 
๒.๔.๑ ด้านธรรมาภิบาล 

(๑) ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญกับเรื ่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วนจากการ
ประเมินผ่านดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่า สังคมไทยในภาพรวมมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอยู่ใน
ระดับปานกลางในปี ๒๕๕๖ แต่องค์ประกอบด้านสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข  
สถานการณ์ดังกล่าว ถือเป็นความจ้าเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเร่งด่วน  
เนื่องจากสถานการณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลของสังคมไทยหลักธรรมาภิบาล ตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. ๒๕๕๒ มีอย่างน้อย ๖  ประการคือ 
(๑) หลักนิติธรรม (๒) หลักคุณธรรม (๓) หลักความโปร่งใส (๔) หลักความมีส่วนร่วม (๕) หลักความรับผิดชอบ (๖) 
หลักความคุ้มค่า ขณะนี้ ได้มีการสะสมตัวและลุกลามสู่ทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการเมืองทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ที่มีการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง มีการทุจริตเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐ
หน่วยงานภาครัฐ มีระบบการบริหารงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ หาผลประโยชน์ให้
ตนเองและพวกพ้อง ภาคธุรกิจบางส่วนมีการร่วมมือกับนักการเมืองและข้าราชการ กระทำการทุจริตเพื่อให้ได้งานจาก
ภาครัฐ ปิดงานอย่างรวดเร็ว ผูกขาดทางธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี ขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภาคประชาชนมี
แนวโน้มยอมรับการทุจริตต่างๆ ที่ตนเองได้รับประโยชน์มากข้ึน สถาบันทางศาสนาบางส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและ
จริยธรรมเสียเอง มีปัญหาการบริหารจัดการทรัพย์สินของส่วนรวม ขาดความโปร่งใส ปล่อยให้คนบางกลุ่มใช้ศาสนา
เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ สื่อมวลชนหลายสำนักวางตัวไม่เป็นกลาง ไม่แสดงบทบาทในการต่อต้านการทุจริต
หรือปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จากกลุ่มนายทุนและนักธุรกิจการเมืองจนไม่สามารถรักษาจริยธรรมหรือ
จรรยาบรรณของวิชาชีพได้ 

 
 

/(2) ภาคเอกชน... 
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(๒) ภาคเอกชนมีการประเมินหลักบรรษัทภิบาล ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้สำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พบว่า บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ที ่๗๒% ในปี ๒๕๕๗ ถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี ๒๕๔๕ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๕๒% และมีคะแนนเฉลี่ยลดลง
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๔ ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๗๗% แสดงให้เห็นว่า บริษัทจดทะเบียนไทย ให้ความสำคัญในการ
พัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศสู่การยอมรบัในระดับสากล 

๒.๔.๒ ด้านการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ 
(๑) การบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับปรุงตามยุคสมัย พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓  ส่วนได้แก่ บริหารราชการ
ส่วนกลาง บริหารราชการส่วนภูมิภาค และบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักการกระจายอำนาจที่ส่วนกลางได้มอบ
อำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระโดยที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศ  
ทั้งสามส่วนนี้อยู่ในการควบคุมและบริหารงานของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน รวมไป
ถึงการกำหนดนโยบายเพื่อให้ข้าราชการนำไปปฏิบัติ ทั้งนี้การปฏิรูประบบราชการที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
ในโครงสร้างของหน่วยราชการเกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ มีการกำหนด
ส่วนราชการไว้เป็น ๒๐ กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(๒) การกระจายอำนาจเกิดผลสำเร็จหลายด้านแต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขการกระจาย
อำนาจให้แก่ อปท. ในระยะที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และ ๒๕๕๐ และตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอน
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ ๑  และฉบับที่ ๒ นอกจากนั้น มีการใช้งบประมาณเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจ หน้าที่และเพิ่มรายได้ในการดำเนินงานของ อปท. โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๔๓ สัดส่วนของรายได้ของท้องถิ ่นต่อรายได้รัฐบาลคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๑  เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ ๒๕.๑๗ ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ และร้อยละ ๒๘.๒๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีการถ่ายโอนภารกิจไปแล้วตามแผนปฏิบัติ
การกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ฉบับที่ ๑ จำนวน ๑๘๕ ภารกิจจากภารกิจที่จะต้องถ่ายโอน ๒๔๕ 
ภารกิจและถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการฯ ฉบับที่ ๒ จำนวน ๗๕ งาน/กิจกรรมจาก ๑๑๔ งาน/กิจกรรม และ
ถ่ายโอนบุคลากรจากส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๙.๘๕๐ คน แบ่งเป็นข้าราชการ ๑,๓๗๘ คน 
บุคลากรทางการศึกษา ๕,๒๙๕ คน ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งประจำอยู่ที่สถานีอนามัย จำนวน ๗๙ คน และ
ลูกจ้างประจำ ๓,๐๙๘ คน อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาที่ต้องการการแก้ไข เช่น การทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และเขต
พ้ืนที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลหรืองค์การบริหารส่วนตำบล ท้าให้การจัดบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนยังขาดความสมดุล ปัญหาการซื้อเสียง ทำให้การเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขาดความชอบธรรม และปัญหาการ
ขาดแคลนรายได้ของ อปท. ซึ่งรายได้ท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองในภาพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ ๙.๙๐ ของรายได้รัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ และเพิ่มเป็นร้อยละ ๑๐.๖๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท้องถิ่นจำเป็นต้องพึ่งพาเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๒ และร้อยละ ๓๙.๔๖ ตามลำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหนาแน่น เช่น การเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสาหกรรม การค้า การบริการ การเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก การจัดบริการสาธารณะรองรับการเติบโตของเมืองและการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีขอบเขตจ้ากัด 

 
 
 

/๒.๔.๓ ด้านการ... 
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๒.๔.๓ ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยกำลังประสบปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก  

พัฒนาการของการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่มีรูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง รับสินบน 
ซึ่งสามารถตรวจสอบหาหลักฐานจับผิดมาลงโทษได้ เนื่องจากมีความซับซ้อนไม่มากเท่ากับการทุจริตคอร์รัปชั่นใน
ปัจจุบันที่ประเทศไทยมีความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้านบาท อันเนื่องจากการทุจริต
เชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมากขึ้นในช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจและการหาประโยชน์จากธุรกิจในโลกสมัยใหม่ มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันประเทศไทยประสบ
ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชน และ
มาตรการต่างๆ ที่ออกมา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตและการตรวจสอบจากองค์กรต่างๆ ยังไม่สามารถที่จะเข้า
ไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ ดังปรากฏตามดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption Perception Index : CPI) พ.ศ. 
๒๕๕๗ ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พบว่าประเทศไทยได้ ๓๘ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อยู่
อันดับที่ ๘๕ จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๗๕ ประเทศท่ัวโลก จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับ
ปี ๒๕๕๖ ที่ได้ ๓๕ คะแนน อยู่อันดับ ๑๐๒ โดยเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนพบว่า ประเทศไทยมีคะแนน
เท่ากับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง ๘๔ คะแนน และมาเลเซียได้ ๕๒ คะแนน (คะแนนมากหมายถึง
มีคอร์รัปชันน้อย) 
๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย 

๓.๑ บริบทภายใน 
๓.๑.๑ ภาพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐาน 

ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘  ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิต
ภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) กำลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ 
๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามลำดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทย
ในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ 
ซึ่งทำให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย
ร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจ
ไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น  เมื่อคำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว 
โดยเฉพาะ (๑) การลดลงของกำลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่ง
เป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุ (๓) จำนวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการในประเทศขยายตัวช้าลง  

 (๔) การเพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ  ที่การปรับตัวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ือยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากข้ึน (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ำสำหรับการเป็นประเทศรายได้
ขั้นสูงปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐาน
การครองชีพของประเทศสำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอ 

/ในการที่... 
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ในการที่จะทำให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาค
และในเวทีโลก 

๓.๑.๒ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัยแรงงาน

ต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ     
๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี ๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลน
กำลังแรงงานทำให้ต้องนำเข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการ
ยกระดับรายได้และทักษะฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาด
การคุ ้มครองทางสังคมขั ้นพื ้นฐานที่จำเป็น  ซึ ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื ่องที ่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย  อาทิ 
อาชญากรรม โรคระบาด และภาระทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนา
สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะคำนวณใหม่อีกครั้ง
เมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลในแบบจำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ำในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
คนต่อปี 

๓.๑.๓ ความเหลื่อมล้ำ 
ความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาสำคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ำด้านรายได้  โอกาสการ

เข้าถึงบริการภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของ
การพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม บางพื้นที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่
ในกลุ่มที่มีโอกาสและรายได้สูง ทำให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อย
ละ ๑๐ ของประชากร มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่าในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ำยังส่งผลให้เกิดปัญหา
ต่างๆ อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
อย่างเท่าเทียม การแย่งชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

๓.๑.๔ ความเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของ

เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 
การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและ
แรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร 
รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานใน
พื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น  จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด 
การขนส่งมีต้นทุนต่ำลง และการลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น  นอกจากนี้ ความต้องการ
แรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือทำให้จำเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของสถานประกอบการที่มีจำนวนมาก 

๓.๑.๕ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 วางกรอบด้านการบริหารจัดการ

ภาครัฐ เอื้อต่อการพัฒนาธรรมาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราสำคัญๆ 
ที่จะช่วยสนับสนุนให้การบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของ
รัฐ องค์การเอกชนหรือองค์กรใดที่ดำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ 

/การดำเนิน... 
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การดำเนินการดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒  รัฐต้องดำเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่น  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาและสร้างโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน  กระจายอำนาจและจัดภารกิจ 
อำนาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมี
กลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐ
ต้องดำเนินนโยบายการเงิน การคลัง และงบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 
และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัดให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรมมี
ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) ภาคประชาสังคมให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ 
มูลนิธิ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องท่ีเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการประเทศและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล  การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการ
คอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และคอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจ เพื่อรายงานข้อ
ค้นพบและข้อเสนอแนะสู ่สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู ้มีอำนาจภาครัฐหันมาพิจารณา  ทบทวน แนวนโยบาย 
มาตรการ และกลไกการท้างานต่างๆ ให้เหมาะสมมากขึ้น 

๓.๒ บริบทภายนอก 
๓.๒.๑ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก 

องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔ -๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-
๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวม
ทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป 
ขณะที่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า  สะท้อนถึง
ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก  โดยการเป็น
สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มีการขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ 
มีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากสำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนา
ด้านธุรกิจและลงทุนด้านการค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงานไทยในการไปทำงานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

๓.๒.๒ การปรับเปลี่ยนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบการผลิตและการค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่
ผสมผสานระหว่าง Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things 
(เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้า
ไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม   จะท้าให้ความสามารถใน
การแข่งขันลดลง 

๓.๒.๓ ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  
ตลอดจนการปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับเรื่องความโปร่งใสและ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

/(2) การเปิด... 
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(๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘  จะนำมาซึ่ง
โอกาสที่สำคัญๆ หลายประการต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ ๑) การลดข้อจำกัดใน
ด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาสในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานสำหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่
ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้ง
การผลิตในประเทศและการใช้ฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและ ๓ ) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถาน
ที่ตั้งและด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการ
ผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 

(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีการนำประเด็นด้านมาตรฐาน
ของการค้าและบริการมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต้องปรับตัวเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ  พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจน
พัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิด
เสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าขั้นปฐม แรงกดดันจากการ
เพิ่มขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้า
กึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง  ยังมีแนวโน้มที่จะ
ตอกย้ำปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของ
เศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 

(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ 
๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบจากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้ม
การปรับทิศทางนโยบายการเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ  และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะใน
ประเทศสำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศสำคัญๆ  ของโลกไม่ประสบความสำเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม  

(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การ
ขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม 
ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

๓.๒.๔ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ำเติมต่อ

สถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลก
เพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดความแห้งแล้งเป็นระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืช
และสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่  เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้ำ เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสีย
แนวปะการัง การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น  จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ 
พลังงาน และลดทอนขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองของชุมชน 

(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาค
การผลิต การพัฒนาอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน 
นอกจากนี ้ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้
ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 

/3.2.5วาระ... 
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๓.๒.๕ วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นสำคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการ

พัฒนาที ่ย ั ่งย ืนในกรอบสหประชาชาติ  (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช ่วงเวลา ๑๕  ปี โดย
สหประชาชาติให้การรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ 
และเป้าหมาย (Target) จ้านวน ๑๖๙ ข้อซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้อง
เน้นขจัดความยากจนให้หมดไป ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียม
กันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการ
รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการ
จัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
๔. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

๔.๑ กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การ

กำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้อง
ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะ
ยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

๔.๒ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ  (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔.๓ เป้าหมาย 
๔.๓.๑ การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพิ่มขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ 
สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๔.๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

/(2) การศึกษา... 
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(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๔.๓.๓ การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔.๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั ่นคงของฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

๔.๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

๕. แนวทางการพัฒนา 
๕.๑ การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

๕.๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 
พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งด้าน

การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และดา้นการบริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุน
และผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

๕.๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 
สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มี

ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดย
ยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี  เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั ้นพื้นฐานเพ่ือ
สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่าง
สาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิต
สูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงานไทย 

๕.๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับตัวและดำเนิน

ธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของ
ของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น  
ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 

๕.๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

/เศรษฐกิจ... 
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เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 
ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็ม
รูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่
เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบ
ราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

๕.๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้าเกษตรขั้นปฐมเป็น

สินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน  ลงสู่ระดับที่จ้าเป็น
สำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความ
ต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้าทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตร
จากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม 
ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือ
รองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและ
ทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมาย
เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว  โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจน
ส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มี
โครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคต
เพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน  เช่น โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัย
สนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้าง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
พาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพ่ือสังคม 

๕.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๕.๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มีทักษะการ
เรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มีการพัฒนายกระดับ 

 
/สมรรถนะ... 
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สมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและ 
ประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือ

ชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 
๕.๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดย 

(๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่
เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

(๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา  

(๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี
คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ  

(๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู ้เพื ่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบ
การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคน
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

๕.๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 
การแพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัย

สำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดย
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร  และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบ
เครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้าน
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อน้า
รายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพใน
ทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพของประชาชน 

๕.๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอื ้อต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย โดยการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจ้าวันสำหรับผู้สูงอายุ 

๕.๓ การลดความเหลื่อมล้าทางสังคม 
๕.๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้าง
แรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย 
โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่  สร้างหลักประกันรายได้แทนการ
อุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

๕.๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะระบบ
บริการสาธารณสุขและการศึกษาข้ันพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหา 

/ที่อยู่อาศัย... 
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ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค  กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัย
แห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ
เอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) 
ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

๕.๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร สนับสนุน
ให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินท้ากินและยากจนได้มีที ่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการ
บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. .... 
และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้าง
ภาษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

๕.๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการ
ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เช่น กฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษีมรดก กฎหมาย
ที่ดิน เป็นต้น 

๕.๔ การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕.๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  เตรียมความพร้อม

รองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา 

๕.๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน  ส่งเสริมและเร่งรัดการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า  
การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง 

๕.๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาค
มากขึ้น 

๕.๕ การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕.๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติ โดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบ
สารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดย
ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและ
แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ ์จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการ
ป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นท่ี เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และ 

/องค์กร... 
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องค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้
ประโยชน์ คำนึงถึงความจ้าเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการท้าเหมืองแร่ที่ก่อ
มลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๕.๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่มี
ประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียม
เพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

๕.๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่
ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการ
ทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพ
ให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

๕.๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทาง
อากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้
ใหม่ให้มากที่สุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้
ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

๕.๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง 
พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (Climate Resilience City) การ
ให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ  
และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้ม
การเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต 

๕.๖ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
๕.๖.๑ การสร้างความโปร่งใสในทุกข้ันตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วน

สามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้  เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้าง
โครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชันและคดีที่ประชาชนให้ความ
สนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 
/5.6.2 การพัฒนา... 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว  042-312725                หน้า - 42 - 

๕.๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบราชการเล็กกะทัดรัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

๕.๖.๓ การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ  ในระดับ
พ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๕.๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มี
คุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการ
ที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

➢ แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 
๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดทำโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีของตำบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
การเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/
๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทัง้ ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 

/1.2 หลักการ... 
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 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที ่
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพื้นที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
 
 

/(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากร... 
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  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู และ
เลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค 
การใช้ประโยชน์พื ้นที ่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกต ยโสธร และ
อำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 

➢ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ี 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้ง  
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 
 

/(๓) สร้างสังคม..... 
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(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา 

ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั ่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว       
ได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟู
ดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
   

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1  ประกอบด้วย  อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู 
บึงกาฬ และเลย 

  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1   

                        “เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนำ การค้าและการท่องเที่ยวสากล ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีดังนี้ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง 
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
4. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 5. แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 
   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (Vision)  
  “หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”  

 ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา    
  1. พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูให้เป็นเป็นเมืองน่าอยู่ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดีส่งเสริมภูมิปัญญาประเพณี
วัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี    
  3. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี  

 พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต   
  2.  สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม   
  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือให้จังหวัดหนองบัวลำภูเป็นเมือง 
 น่าอยู่ น่าเที่ยว   
  4. จัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัด (Strategic Issue) 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า  
                      การลงทุน  

/ประเด็นการพัฒนาที่ 3 .. 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
            ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 

 ตัวช้ีวัด (KPI) ค่าเป้าหมาย(Target) และกลยุทธ์ (Strategy) รายประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับ ม.ปลายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี    
   2. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป เพิ่มข้ึน 1 ปี    
   3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับ ม.ปลายและอาชีวะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี    
   4. ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี   
   5. แรงงานมีประกันสังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 12 ต่อปี    
   6. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมข้ึน  
  ร้อยละ70       
   7. อัตราการว่างงานในกำลังแรงงานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี     
   8. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (NCD) (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 
   0.25 ต่อปี   
    
 แนวทางการพัฒนา 
   1. สร้างโอกาสการศึกษาให้ประชาชนอย่างท่ัวถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพ  
  ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8C) 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาชนด้วยกิจกรรมโครงการ TO BE   
  NUMBER ONE  
   3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวทาง 
  ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (Sufficiency Economy) จนเป็นวิถีชีวิต (Way   
 of Life)  
   4. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ  
   5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มี  
  ความเข้มแข็งตลอดชีวิต 
   6. พัฒนาศักยภาพแรงงาน/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ให้มีอาชีพและมีรายได้  
   7. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
 
 2. ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน 
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ 4 ต่อปี    
   2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี    
   3. พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเป็น 30,000 ไร่     
   4. พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ต่อปี    
   5. การใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี    

/แนวทางการพัฒนา .. 
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แนวทางการพัฒนา 
   1. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
   3. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรม  
  และส่งเสริมการตลาด    
   4. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 

3. ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ  
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี    
   2. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี   
  แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่  
   2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่นของจังหวัด  
   3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
   4. สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับ  
 อัตลักษณ์ของพ้ืนที่  
   5. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว  
 4. ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี    
   2. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ต่อปี    
   3. ดัชนีชีว้ัดคุณภาพน้ำดีขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ย ร้อยละ 1 ต่อปี    
  แนวทางการพัฒนา 
   1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม  
   2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
   3. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
   4. สร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
  สิ่งแวดล้อม    
 5.ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข  
  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
   1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศและคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนประชากร) ลดลง  
 ร้อยละ 2.5 ต่อปี    
   2. สัดส่วนคดียาเสพติด (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 10 ต่อปี    
   3. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 4 ต่อปี    
    กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นการพัฒนา 
   1. เสริมสร้างความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
   2. เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน 

/1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา … 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภูระยะ 5 ปี 
     (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 วิสัยทัศน์(vision) 
   “หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมชาติ ประชาชนฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข” 

 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบการป้องกันและ 

 บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
 2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ 

 ประโยชน์อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 3. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและการสาธารณสุขเพ่ือ 

 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งสามารถ 

 แข่งขันได ้

 เป้าประสงค์รวม 
 ประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภูมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคงปลอดภัยในการดำรงชีพ      ด้วยรายได้

หลักจากเกษตรและการท่องเที ่ยวภายใต้การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อมและการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น.. 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1. จำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนลดลง 
 2. อัตราการป่วยด้วยโรคที่สำคัญ เช่น เบาหวาน ลดลง 
 3. จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15  ปีขึ้นไป 
 4. ประชากรผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพ่ิมขึ้นร้อยละ 70 
 5. จำนวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมของหน่วยงานของรัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบอาชีพ 
 2. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

/3. พัฒนาคุณภาพ... 
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3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับคนในสังคมทุกช่วงวัยและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอด

 ชีวิต 
 5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม และเสริมสร้างจิตสำนึกในการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับ

 ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน 
 2. บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1. จำนวนพื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
 2. คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำ,อากาศ) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 3. ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 7 ต่อปี 
 4. พื้นที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทาน/กักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม 
 2. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและพ้ืนที่ลุ่มน้ำ 
 3. บริหารจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น........................ 
เป้าประสงค์ 
 1. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพและมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน ร้อยละ 50 ต่อปี 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี 
 4. ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น ร้อยละ 5 ต่อปี 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดหนองบัวลำภู 
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
 3. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การตลาดด้านการท่องเที่ยว 

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4...    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
 1. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และรายได้ของเกษตรกร 
 2. เพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
 3. สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม 
 4. เพิ่มศักยภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน การบริการ 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4 ต่อปี 
 2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
 3. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น เป็น 30,000 ไร่ 
 4. มีการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ิมข้ึน 30 กลุ่มต่อปี 

กลยุทธ์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและการส่งเสริม 
 การตลาด 
 2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบอย่างยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

 7. วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  

ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์   
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

                            “เคียงคู่ธรรมชาติ   สู่การกระจายอำนาจ 
                  กับการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน” 

 7.1 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือเพ่ิมรายได้และการมีงานทำของประชาชน และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 
1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชน 
2.เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน 
3.เพ่ือส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน เพ่ือสันติสุขและสร้างวินัยแก่ประชาชน 
4.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอกซอยต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้าน 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานให้ได้มาตรฐานทุกหมู่บ้าน 

/3.ก่อสร้าง… 
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3.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำให้เพียงพอสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
4.ปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ ครอบคลุมทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
5.พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 

 4.พัฒนาด้านระบบจราจร 
 5.พัฒนาด้านสาธารณูปการ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

1.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมือง การบริหาร กฎหมายและการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความกระตือรือร้น ตื่นตัว และมีส่วนร่วมในทาง 
การเมืองเพ่ิมข้ึนอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3.จัดให้มีการพัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันต่อความต้องการ 

4.พัฒนาปรับปรุงแหล่งรายได้ให้มากขึ้น 
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.รณรงค์ในเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหมู่บ้านต่าง ๆ 
2.การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
3.รณรงค์ให้มีการกำจัดน้ำเสียในครัวเรือนและสถานประกอบการ 
4.รณรงค์ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.ดำเนินงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 

6. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง และความสงบเรียบร้อย 
1.สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 
2.ให้ประชาชนมีอนาคตที่ดี เป็นกำลังสำคัญของท้องถิ่นต่อไป 
3.ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 

 7.2  เป้าประสงค์ 
  ๑)  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 

๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๖) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนรวมทั้งการสร้างสังคมความน่า

อยู่ 
 7.3  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  ๕ 
   ๒)  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   ๔)  ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ ๘๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   

/๕)  ประชาชน..   
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   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนร้อยละ  ๑๐  
   ๖)  หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ ๕  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   ๗)  หมู่บ้าน/ชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ  ๖๐  น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ๘๐ 
   ๙)  การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ๘๐  
 

 7.4  ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยความสะดวกและรวดเร็ว   

๒)  ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
  ๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    

๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  การส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว  
 

7.5  กลยุทธ์ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนาส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง

ผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการการปลูกพืชสินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือ
การบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน 
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความ
ปลอดภัยและการจราจร 

/๑๒)  พัฒนาฟื้นฟู.. 
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๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ ์สร้างจิตสำนึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะ
รวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

7.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่

จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

7.7 แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  ๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
  ๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๘) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๙) แผนงานการเกษตร 
         ๑๐) แผนงานงบกลาง 
      

     8. การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2555 ครั้งที่ 1 วันที่  

6  มีนาคม 2556  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ทั้ง  7  ด้าน ดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มุ่งม่ันที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  

เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

๑.๑ สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะปรับปรุงให้
เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ดำเนินการปรับปรุงถนนที่ได้รับการถ่ายโอน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงาน
โครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถ
อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เพ่ือเป็นการกระจายความเจริญไปยังทุกที่ 

๑.๒ สร้างและปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทั้งตำบล โดยสร้างระบบประปา พร้อมวางระบบ
ท่อส่งน้ำทุกหมู่บ้าน การขยายเขตระบบประปา ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บ้าน สนับสนุนการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน 
 

/๑.๓ สร้างและบำรุง... 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว  042-312725                หน้า - 54 - 

๑.๓ สร้างและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค 
บริโภคหรือเพ่ือใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 

๑.๔ ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลหนองบัว 

๑.๕ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
๑.๖ ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพ้ืนที่ตำบลหนองบัวให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย

ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของ
ตำบล โดยมีแนวทางดังนี้ 

๒.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคงส่งเสริมการค้า จัดให้มี
ศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๒.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ
พ่ึงตนเอง 

๒.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ราษฎรใน
ท้องถิ่น 

3. นโยบายด้านสังคม 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตำบลหนองบัวเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ 

และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคน
ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้ 

๓.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน 
๓.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล 
๓.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 
๓.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล 
๓.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน 
๓.๖ ส่งเสริม และเพ่ิมคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม 
๓.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ 
๓.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดยาเสพติด 

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความ

เข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพท่ีดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
โดยมีแนวทางดังนี้ 

๔.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
๔.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล 

/4.3 สนับสนุนและส่งเสริม… 
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๔.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองบัวมีความรู้เกี ่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  พร้อมทั้ง
ป้องกันโรคระบาด และโรคติดต่อ โดยให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 

๔.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลหนองบัว มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออก
กำลังกาย 

๔.๕ สนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตำบลหนองบัวตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
๔.๖ ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ ่งแวดล้อม  ตลอดจนการบำบัด และฟื ้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
๔.๗ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญ และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
๔.๘ การพัฒนาจัดสร้างที่กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล 
๔.๙รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์อ่างเก็บน้ำและลำน้ำ การตรวจคุณภาพน้ำสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่าง

ต่อเนื่อง และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน 
ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้ 

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง 
๕.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ 
๕.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ 
๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง 
๕.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตำบล 
๕.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบลหนองบัว  เช่น งานประเพณี

เข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ งานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  
๕.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถ ุขนบธรรมเนียมประเพณี 
๕.๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตำบลเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 

6. นโยบายด้านการการท่องเที่ยว 
๖.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
๖.๒ ฟ้ืนฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
๖.๓ การพัฒนาอ่างเก็บน้ำให้เป็นศูนย์เรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว 
๖.๔ พัฒนาบริเวณอ่างเก็บน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นศูนย์ธรรมชุมชนและพัฒนาให้มีกลุ่มอาชีพ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดข้ึนในบริเวณอ่างเก็บน้ำ เพ่ือก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนของตำบล 
 

7. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมี

ส่วนร่วม โดยมีแนวทางดังนี้ 
/๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุน… 
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๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพ่ือประชาชนชาวตำบลหนองบัว” 

๗.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุจำเป็น
เร่งด่วนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

๗.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ  เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 

๗.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทำงาน โดยนำการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบการ
บริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว  และมี
ประสิทธิภาพ 

๗.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล และค่าตอบแทนแนวใหม่ โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน
โดยดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

๗.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่นมาก 
ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วม 
ปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

๗.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ 

๗.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และมีประสบการณ์ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 

๗.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง 
๗.๑๐ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการปรับปรุงระบบ

การจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม 
๗.๑๑ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ

ทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
๗.๑๒ ปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวให้มีมาตรฐาน  พร้อมที่จะจัดประชุมในระดับ

ต่าง ๆ 
๗.๑๓ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

บริการประชาชนตำบลหนองบัว 

  9. การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกำหนดแนวทางพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้ใช้ความรู้ความสามารถทางด้านผังเมือง  มาใช้ในการกำหนด 

แนวทางพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้องค์การบริหารส่วนตำบล  ยังไม่ได้ดำเนินการวางและ
จัดทำผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ  แต่ทั้งนี้ท้องถิ่นก็จะต้องเติบโตเป็น “เมือง” ขึ้นในอนาคต  จึงต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการด้านการผังเมืองมาพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่มีผังเมือง
รวมหรือผังเมืองเฉพาะ  ตาพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งนี้ เหตุผลสำคัญที่ต้องนำความรู้ด้านการผัง
เมือง มาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร  การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  การเจริญเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  สารพันปัญหาที่จะต้องดูแลและแก้ไข เช่น ปัญหาด้านที่
อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นเกิดความแออัด ปัญหาการระบายน้ำ  ปัญหาขยะ สิ่งแวดล้อม การจราจร และเขตพื้นที่อนุรักษ์  
ซึ่งในความดูแลของกรมป่าไม้หรือหมู่บ้านกำหนดขึ้น เช่นพื้นที่ท่ีป่าชุมชน ซึ่งบางจุดอาจจะมีประชาชนหรือพระเข้าไป
ทำท่ีพักหรืออยู่อาศัย 

/จากเหตุผลสำคัญ.. 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว  042-312725                หน้า - 57 - 

   จากเหตุผลสำคัญดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่จะพัฒนาเป็นเมือง  
ซึ่งพิจารณาได้จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล  จึงส่งผลทำเกิดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพิ่มมากขึ้น  เกิดสิ่งปลูกสร้างและอาคารที่ไม่เป็นระเบียบ  ขาดความเหมาะสมและความสวยงาม   ด้วยเหตุนี้
ความรู้เรื่อง “ผังเมือง” จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะช่วยวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเมือง
ให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ  เพราะ.ฉะนั้นเป็นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน   
   ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบ      
มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต  มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดี  ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย  ส่งเสริม
เศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน  ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง  มีสวนสาธารณะ  มีที่
พักผ่อนหย่อนใจ  การดำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี  บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
งดงาม  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้   

๑)  แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
๒)  แนวทางการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๓)  แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4)  แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ได้  มาตรฐาน 
5)  แนวทางการพัฒนาพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน   
6)  แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7)  แนวทางการพัฒนา  ด้านการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย       

 
9.1  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

       การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.การวิเคราะห์... 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค ์ 

ตวัช้ีวดั 

ค่าเป้าหมาย 

จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
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10. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 10.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นสี ่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
    ➢  ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ท้องถิ่นของตนเอง 
       ➢  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

    ➢  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    ➢  มีสวนสาธารณะ  ๑  แห่ง  

➢  มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม 1๐ แห่ง  
    ➢  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  

อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
    ➢  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ.  5  โรงเรียน  สอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับ

ประถมศึกษา 
    ➢ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 
    ➢  มีหน่วยงานรัฐ  อยู่ในเขต อบต.  คือ  สำนักงานพัฒนาที่ดิน  
    ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
    ➢  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
    ➢  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

➢  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
    ➢  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
    ➢  มีสนามกีฬาเอนกประสงค์  จำนวน  ๔  แห่ง  สนามฟุตบอล  ๑ แห่ง  และหอประชุม

อเนกประสงค์ ๑ แห่ง     
    ➢  มีวัด   ๑๑  แห่ง    
    ➢  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ใน 
ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

    ➢  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ฯลฯ 
    ➢  มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
    ➔  คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
    ➔  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำ

ให้ขาดรายได ้
    ➔  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
/ขาดแหล่ง... 
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    ➔  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ   
    ➔  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
    ➔  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  

     ➔ -งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่คงที่และไม่แน่นอน  เนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถดถอย   การดูแลปัญหาในพื้นที่ไม่สามารถดูแลได้ทุกหมู่บ้าน  ต้องใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด   แต่ต้องคง
ประสิทธิภาพ    

    ➔  ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 
    ➔  ทีด่ินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณ

จำนวนมาก 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      จังหวัดหนองบัวลำภู  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล

หนองบัว ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการ

ทำให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

๔)  ข้อจำกัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านขาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว และองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน 
      ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาด

กลาง  มีงบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
    

   5)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว  ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ         
เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา 
➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
๑) มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เป็นถนนลาดยาง ร้อยละ ๖๐ เป้าหมาย

คือ 
/ต้องการให้... 
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ต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางทุกสาย  ปัญหา
คือ เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที ่ยังไม่เป็นที ่สาธารณะ   จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื ่อต้องเป็นที่
สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  
และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒) การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้า 
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะดำเนินการ
แก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

๓) การประปา  หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล มีทั้งระบบประปา 
หมู่บ้านครบทั้ง ๘ หมู่บ้าน มีระบบการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน ๒ หมู่บ้าน ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น 
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหาคือ  ช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขา นั้น จะประสบปัญหาภัยแล้ง 
การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ   ที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้นั้น  เช่น  โครงการขุดเจาะบ่อบาลพร้อมติดตั้งหอถังระบบประปาหมู่บ้าน  ฯลฯ  องค์การบริหารส่วน
ตำบล ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป   เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็
สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
   ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรในพื้นที ่มีที ่อยู่อาศัยที ่มั ่นคง บ้านเรือน
ส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมี
การเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ำสำหรับ
บริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ำที่บรรจุในถังหรือขวด  แต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ำที่ได้จากน้ำฝน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำ
ดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าท่ีควร  การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้ำฝน
หรือการต้มน้ำให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย  มัน

สำปะหลัง  ตามลำดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ ๑๕ – ๖๐ 
ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๕๐ มีอาชีพและมีรายได้ประชากร
บางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากมีอาชีพ
ค้าขาย  ร้านค้า  ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน ร้อย
ละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้
น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการ
ทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
เทศบาล  การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบล ก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำ
ความสะอาดท่อและรางระบายน้ำในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง  ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วม
มากขึ้น  และทำให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน อีกท้ังองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริม 

 
/อาชีพ... 
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อาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การ

พัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและ
ความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านแรงงาน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลัง

แรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอก
พื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัด

กรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน  จาก
การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่
เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การ
บริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

➢ ด้านการศึกษา 
    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  
อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  8๐  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้ความ
ร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา 
สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัด
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้
ชุมชนเห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขนักีฬาชุมชน  แอโรบิคแดน  งานประเพณี  เป็นต้น 
 
 

/ด้านความ... 
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   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่าง

ถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้
ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดตั้งกระจกนูนส์บริเวณจุดทางแยกที่เป็นที่สาธารณะ  
คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้ งได้ตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็น
ประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การ
ขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบัน
ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องหาวิธีที่จะ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ท่ีสามารถดำเนินการได้              
   ➢ ด้านยาเสพติด  
   การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจ
หน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที ่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  

ร้านค้า  ตามลำดับ  และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่  ก็ ได้แก่  ดิน  น้ำ  
ต้นไม้  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ำใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย  ไม่
สามารถที่จะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน  น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร
ได้เพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไข
ปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพ้ืนที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม  ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตำบล มีหมู่บ้านทั้งหมด ๘  หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อ

จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น   การเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ๒,๖๕๖   คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๒๕๒   คน  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๔๖  จำนวนผู้มาใช้
สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ๒,๘๘๙  คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  ๔,๒๙๒  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  ๖๗.๓๑  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมี
การเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   โดยเฉพาะ การคัดเลือก
ผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล  ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้
ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับ
ข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 

/องค์การ... 
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องค์การบริหารส่วนตำบล  ก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล    ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย   ส่งผลให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบล  ดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบล   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/10.2 การประเมิน...   
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 10.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
1.1  การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ำ ประปาท่ีใช้
ยังไม่เพียงพอ  ราษฎรบาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ำประปาส่วน
ภูมิภาคใช้ 
 
 
 

 
1.1  ถนนในหมู่บ้านบางสายจะเป็นถนนดิน
ลงลูกรัง  หินคลุก  เมื่อฝนตกทำให้ถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก
อ ี กท ั ้ ง สภาพผ ิ ว จ ร าจรค ่ อนข ้ า ง แคบ  
โดยประมาณ 3-4 เมตร  ทำให้เป็นอุปสรรค
ต่อการสัญจร 
  
1.2  น้ำประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใช้ยังมี
ความสะอาดไม่เพียงพอสำหรับผู้บริโภค  บาง
หมู่บ้านยังไม่มีน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค   

 
1.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
 
 
1.2  จำนวน  6    แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน  3  แห่ง  
- ประปา อบต.  2  แห่ง 
- เพ่ิมเติม  1  แห่ง 
 
 
 

 
1.1  หากเมื่อเราสามารถดำเนินการก่อสร้างยกระดับถนนขยาย
ผิวจราจรให้สูงพ้นจากการน้ำท่วมถึงเราสามารถดำเนินการ
ก่อสร้างถนน  คสล.  หรือลาดยางได้ทุกสาย  ซึ่งจะทำให้เราไม่
ต้องทำโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หินคลุก  ให้สิ ้นเปลือง
งบประมาณหรือซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอีก  
 
 
1.2  จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำและสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา
ทุกแห่งในเขตพื้นที่  อบต. และจะดำเนินการติดตั้งถังกรองน้ำ
สำหรับจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข และดำเนินการก่อสร้างระบบ
ประปาให้ราษฎรมีน้ำประปาใช้ทุกหมู่บ้าน 

 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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1.3 ไม่มีไฟทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
2.  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ำท่วมทำให้
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม่สามารถทำ
การเกษตรได ้  
 
 
2.2  ราษฎรว่างงาน  ไม่มี
งานทำ 
 

1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห่งในหมู่บ้าน ไม่มี
ไฟฟ้าทางสาธารณะทำให้อาจเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรผู้ใช้เส้นทาง  ไม่ว่า
จะเป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต่าง ๆ   
 
 
2.1  ในช่วงฤดูน้ำหลาก  ฤดูฝน  ในช่วงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนมกราคม  ราษฎรในพ้ืนที่
ตำบลหนองบัวได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำจะ
ท่วมพื้นท่ีทำการเกษตรและราษฎรจะว่างงาน
ในช่วงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้    
 
2.2  เนื่องจากในช่วงฤดูทำนาปีราษฎรไม่
สามารถทำนาได้  เนื่องจากส่วนใหญ่ทำนาปี
ราษฎรขาดรายได้ในช่วงฤดูแล้ง 

1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู่บ้าน  
จุดสำคัญ ๆ  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 
2.1  ทุกหมู่บ้าน/ราษฎรที่
เป็นเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ใน
เขต  อบต.   
 
 
 
2.2  ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 

1.3 ต้องประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคในการดูแลให้ความช่วยเหลือ โดยอาจจะขอ
งบประมาณจากไฟฟ้า  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ
สนับสนุนเพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
2.1  จะดำเนินการก่อสร้างคันกั้นน้ำให้คลอบคลุมทุกพ้ืนที่  
เพ่ือกั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมผลผลิตทางการเกษตรให้ราษฎร
สามารถพัฒนาได้เพ่ิมผลผลิตและรายได้  
 
 
 
2.2  แนวทางการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาดังกล่าว  คือ  
การจัดให้มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับราษฎรในฤดูว่างงานทั้งชาวนา  
เกษตรกรและราษฎรที่มิใช่เกษตรกรด้วย   

 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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3.  ปัญหาด้านสังคม  
3.1  ปัญหาสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่
เพียงพอ  
 
3.2  ราษฎรมีคุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 
 
3.3  ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนทำให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 

3.1  ผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้อุปการะมีมากในชุมชน  
รวมถึงผู้พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ฯลฯยังไม่ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก 
 
 
3.2  ราษฎรสว่นใหญ่  มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ  ซ่ึงยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู่
อาศัยยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 
 
3.3  การแข่งขัน  การขัดแย้งกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งทำให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชน
แบ่งพรรคแบ่งพวก  ขาดความสามัคคี  เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการดำเนินงานของรัฐทำให้
ขาดความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ
ราชการเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   

3.1  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดเชื้อเอดส์  และด้อย
โอกาสทางสังคมอ่ืน ๆ  ทุก
หมู่บ้าน  
 
3.2 ราษฎรทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
3.3   ผู้นำชุมชน  ราษฎร
ในหมู่บ้าน   
 
 
 
 

3.1  หากเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนประชาชนใน
ตำบลได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
 
 
 
3.2  สร้างเสริมให้ราษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร   
- การสร้างจิตสำนึกในการพัฒนา   
 
3.3  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  
เพ่ือขจัดความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมาย
ในการปฏิบัติงานภายในชุมชน   
 

 
 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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4.  ด้านการเมือง  การบริหาร  
4.1  เจ้าหน้าที,่  สมาชิก 
อบต.  ผู้บริหาร   อบต. ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพ่ิม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
4.2  ไม่มีอุปกรณ ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจำกัด รวมถึง
บุคลากรในสำนักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ 

 
4.1  เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  มี
ความรู้และประสบการณ์น้อย  ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการ
วางแผน  นโยบายต่าง  ๆ  ในการบริหารงาน
เพ่ือการบริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค์กาบริหารส่วนตำบล    
หนองบัว เป็นท้องถิ่นขนาดกลาง รายได้และเงิน
อุดหนุนทั้งที่จัดเก็บเองและได้รับการจัดสรรไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานเพ่ือบริการประชาชน 
 
 

 
4.1  พนักงานส่วนตำบล
และเจ้าหน้าที ่ ผู้บริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  และ
คณะกรรมการชุมชนต่าง ๆ 
 
 
 
 4.2 สำนักงาน  อบต.   
-  บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

 
4.1  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให้บริการที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน  จึงเร่ง สนับสนุนจดัให้
มีหรือส่งบุคลากรฝ่ายต่างๆ  เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ  รวมถึง
การจัดให้มีหรือส่งเสริมให้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  ส่วนราชการ 
ฯลฯ  ที่เป็นต้น แบบให้นำมาประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  การบรรจุ
เจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน  ให้เหมาะสม
สมดุลกับ       งบประมาณท่ีได้รับและงานที่มีอยู่   
 

 
 

 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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5.  ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
5.1  คูคลองตื้นเขิน 
 
 
 
5.3  ไม่มีสถานที่กำจัดขยะ 

 
 
 
5.1  คูคลอง  บางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ทำให้ปริมาณน้ำที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
5.3  หลายหมู่บ้านไม่มีเตาเผาขยะ  บางแห่ง
ชำรุด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
 
 
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
5.2  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
  
 
 

  
 
 
5.1  ดำเนินการขุดลอกให้ปริมาณน้ำเพียงพอกับความต้องการ   
 
 
 
5.3  จะดำเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะ
ให้เพียงพอทุกหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  
สร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรในการช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ)... 
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6.  ปัญหาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
ท่องเที่ยว  และกีฬา  
6.1  หน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นทำให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
 
 
6.2  พัฒนาการของเด็ก  การ
สร้างเสริมจินตนาการ  ความ
เป็นอัจฉริยะในตัวเด็ก  ไม่มีผู้
ส่งเสริม  
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ใน
สังกัดของท้องถิ่นทำให้การสนับสนุนช่วยเหลือมี
อยู่อย่างจำกัด  เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วน
ราชการที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
 
 
6.2  เด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
โรงเรียนในพ้ืนที่มีงบประมาณจำกัด  ไม่มี
โอกาสที่จะได้รับสื่อเพ่ือเสริมทักษะให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
 
 
 
 
 
6.2  เด็กในชุมชนทุก
หมู่บ้าน 
 
 
 
 

 
 
 
6.1  หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบซึ่งเดิมสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ขึ้น
ตรงกับ  อบต.  จะดำเนินการตั้งส่วนการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาให้กับเด็กในชุมชนต่อไป 
 
 
6.2  นโยบายหลักจะเน้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน  คือ  
เริ่มจากการพัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน  อบต.จะพยายามหาสื่อ
การเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเข้าค่ายให้เด็กมีทักษะ  มี
จินตนาการ  มีการพัฒนาสมอง เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้
ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 

/ตาราง(ต่อ).. 
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6.3  ขาดงบประมาณ  และ
ผู้ให้การสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 
7. ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
7.1  ราษฎรขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

6.3  เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้าง
จำกัดในการพัฒนาทำให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม  ประเพณ ี วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่ดีพอ 
 
 
 
7.1  ราษฎรในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ให้
ความสำคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพ
อนามัย 
 
 
 
 
 
 

6.3  ประเพณ ี วัฒนธรรม
ที่สำคัญ  ในท้องถิ่น  แหล่ง
ท่องเที่ยววนอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้ 
 
 
 
7.1  ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

6.3  ท้องถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณท่ีจะให้ความ
ช่วยเหลือ  สนับสนุน  รณณรงค์ให้ประเพณ ี วัฒนธรรมและ
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 
 
7.1 ราษฎรทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยที่ 
สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม  จัดให้มีการ
สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน เพ่ือแนะนำการดูแลสุขภาพ
พ้ืนขั้นพ้ืนฐาน  การป้องกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

 
/10.3 ความเชื่อมโยง... 
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10.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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/10.4 แผนผัง... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อบต.หนองบัว 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด หนองบัวลำภู 5 ปี  
(61-65) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริม
อาชีพตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพยีง 

ยุทธศาสตร์การเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
และการให้บรกิารประชาชน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย 

แบบ ยท.01 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาสู่ความ
มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์สร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ    
โลจิสติก 

1.เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด
หนองบัวลำภู 5 ปี 
(61 - 65) 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ
ตอนบน 1 
 

4.การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับ
คุณภาพชีวิตในทุกชว่งทุกวยัอยา่งเท่า
เทียมกัน 

2.ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิต
ลุ่มน้ำโขง 

1.การพัฒนาคนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้า
การเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 

3.การส่งเสริมการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และบริการ 

4.บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

5.การสร้างความมั่นคงเพื่อ
ความสงบสุข 

1.ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

2.ด้านการบริหารจดัการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

3. ด้านศลิปวัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4.ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยมี
สาระสำคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นค่ัง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 
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10.4 แผนผังยุทธศาสตร์           
แผนผังยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/10.4 แผนผัง(ต่อ)... 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตำบลหนองบวั 

วิสัยทัศน์   “เคียงคู่ธรรมชาติ   สู่การกระจายอำนาจ กับการพัฒนาหมู่บ้าน ให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 

1.ให้ความสำคัญ
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนให้
ยั่งยืน 
 

2.ระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ในท้องถิ่นให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
 
 

3. พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

 

      4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการ 
      อุปโภคและเพื่อการเกษตร 
 
 
 
   บริโภค  
          และเพื่อการเกษตร 

 

เป้าประสงค ์       เพื่อให้มีสาธารณูปโภค ท่ีมี    
ความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
ของประชาชนครบทุก
หมู่บ้าน 
 

      5. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
ทางด้านการเมือง บริหาร และการ
ให้บริการประชาชน 
 

       6. อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
           และสิ่งแวดล้อม 

 

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อให้บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัว ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน 
 

       เพื่อให้ประชาชน 
        มีอาชพี และ 
       รายได้ท่ีดี  มีชีวิต 

  ความเป็นอยู่ท่ีดี    
  ขึ้น 
 

เพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด  

แบบ ยท.02 

      7. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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/10.4 แผนผัง(ต่อ).. 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ยุทธศาสตร์  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านการศึกษา 

ด้านสาธารณสุข 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 

พัฒนาด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและ
เพื่อการเกษตร 

พัฒนาระบบไฟฟา้สาธารณะ และ
โทรคมนาคม 
 

เพื่อการพัฒนาดา้น
ส่งเสริมให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพ และ
รวมกลุ่มของประชาชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร และการ
ให้บริการประชาชน 

ส่งเสริมระบบการทำงานและวธิี
ทำงานเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ ์
 

การบริการประชาชน 

การบริหารจัดการองค์กรและ
พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง 

ด้านส่งเสริมศิลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณ ีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวันสำคัญ
ของชาติ 
 

ด้านสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์ 

พัฒนาด้านระบบจราจร 

   พัฒนาด้านระบบ    
    สาธารณูปการ 

แบบ ยท.02 
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5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

   6.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการรักษาความมั่นคง     
        และความสงบเรียบร้อย 

ส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 การส่งเสริม ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
 

       ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร ์

แนวทาง 

แบบ ยท.02 

การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 





แบบ ผ.01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1.ยุทธศำสตร์ด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
 -แผนงานการเกษตร  - -  - -  -  - 29 2,760,000 29 2,760,000 58 5,520,000        

รวม  - -  - -  - -                29 2,760,000      29 2,760,000      58 5,520,000       

 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตของประชำชน
 -แผนงานการศึกษา  -  -  -  - 5 146,560 17 3,230,711 17 3,230,711 39 6,607,982        

 -แผนงานสาธารณสุข  -  -  -  -  -  - 23 1,219,000 19 1,079,000 42 2,298,000        

 -แผนงานศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ  -  -  -  -  -  - 10 836,000 10 836,000 20 1,672,000        

 -แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  -  -  -  -  -  - 18 11,957,400 18 11,957,400 36 23,914,800      

รวม  -  -  -  - 5 146,560 68 17,243,111    64 17,103,111    137 34,492,782     

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
 -แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  - 5 20,397,500 84 190,877,200 82 175,808,200 171       387,082,900    

รวม  -  -  -  - 5 20,397,500 84 190,877,200 82 175,808,200 171       387,082,900   

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร

และกำรให้บริกำรประชำชน
 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน  -  -  -  -  -  - 5 140,000 5 140,000 10 280,000           

 -แผนงานบริหารท่ัวไป  -  -  -  - 2  - 18 2,000,000 17 1,900,000 37 3,900,000        

 -แผนงานบริหารงานคลัง 2  - 2  -  -  - 1 80,000 1 80,000 2 160,000           

รวม 2  - 2  - 2  - 24 2,220,000      23 2,120,000      53 4,340,000       

หน้า -76-

                                                             บัญชีสรุปโครงกำรแผนพัฒนำท้องถ่ินเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ.2561-2565
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว



แบบ ผ.01

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

5.ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ

และส่ิงแวดล้อม และส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
 -แผนงานอนุรักษ์แหล่งน ้าและป่าไม้  -  - -  -   -  - 8 590,000 8 590,000 16 1,180,000        

 -แผนงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเท่ียว  - - -  -   -  - 17 700,000 17 700,000 34 1,400,000        

รวม  - -  -  -   -  - 25 1,290,000      25 1,290,000      50 2,580,000       

6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน กำรรักษำควำมม่ันคง
และควำมสงบเรียบร้อย

 -แผนงานรักษาความสงบภายใน  -  -  -  -  -  - 10 710,000 10 710,000 20 1,420,000        

รวม  -  -  -  -  -  - 10 710,000 10 710,000 20 1,420,000       

รวมท้ังส้ิน 2         - 2 -             12 20,544,060   240 215,100,311  233 199,791,311  489 435,435,682   

หน้า -77-แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว

                                                             บัญชีสรุปโครงกำรแผนพัฒนำท้องถ่ินเพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลง (ฉบับท่ี 1 ) พ.ศ.2561-2565
                                   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู

ปี พ.ศ.2561 ปี พ.ศ.2562 ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2565 รวม 5 ปี



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 78 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบบัที่ 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร 

ท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ี 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยง
เห็ด (เห็ดนางรม/เห็ดขอน
ขาว/เห็ดฟาง/เห็ดกระด้าง) 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้ท่ีว่างงาน 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-8 
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการปลูกพืช
สวนครัว เกษตรอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการเกษตรตาม
ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ตำบลหนองบัว   

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม  
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู
จี๊ด 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยง
หมูจี๊ด ให้ประชาชนในตำบล 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-8 
จำนวน 200 คน 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ      
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 
สำนักปลัด 

 

4 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงห่าน 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยง
ห่าน ให้ประชาชนในตำบล 

จัดฝึกอบรม  
1 ครั้ง/ปผีู้เข้าร่วม    
จำนวน 100 คน 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 

 

 
 
 

 

แบบ ผ.02 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 79 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

งบประมา
ณและที่
ผ่านมา 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

5 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ปลาน้ำจืด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

ประชาชนหมู่ 1-8 
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 
 

100,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 
 

 

6 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่พันธุ์พื้นเมือง/ไก่งวง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-8 
จำนวน 100 คน 

- - - 200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละ ของ
ประชาชนท่ี
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 
 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 
  

7 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
จิ้งหรีด 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม            
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของ
ชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด   

8 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า
พื้นเมืองด้วยกี่ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ทอผ้า ในตำบล 

จัดฝึกอบรมสาธิตการทอ
ผ้าให้กับประชาชนใน
ตำบลจำนวน 50 คน 

- - - 20,000 
 

20,000 
 

ร้อยละ ของกลุ่ม
สตรีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

9 
 
 

โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง
ไก่พันธุ์ไข่ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม             
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 80 - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
งบประมาณ
และที่ผ่านมา พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

10 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
เย็บหน้ากากอนามัย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม  
จำนวน 100 คน 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

  

11 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
ทำปุ๋ยอินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม     
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ80 ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึง่ตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

  

12 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
การปลูกดอก
ดาวเรือง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี
ผู้เข้าร่วม    
จำนวน 100 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ       หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

13 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
เลี้ยงหนูนาในบ่อ
ซีเมนต์ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 50 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

14 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
การทำพรมเช็ดเท้า 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
การทำพรมเช็ดเท้า 
ให้กับประชาชนใน
ตำบล 

จัดฝึกอบรม จำนวน 1 
ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วม จำนวน 
50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ีสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถนำ
ความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หาเลี้ยง
ตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 81 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1)พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสินค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร  

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
15 โครงการฝึกอบรม

และส่งเสริมอาชีพ
การปลูกพืชผัก
เศรษฐกิจครัวเรือน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม  
 จำนวน 100 คน 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

16 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงกบ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง/ปี 
ผู้เข้าร่วม     
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

17 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
การทำไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำ
ไม้กวาดให้ประชาชนใน
ตำบล 

ประชาชน  
หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพ
ชีวิตดีขั้น 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

18 โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยง
ปลาดุก 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงปลาดุก 

ประชาชน 
 หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

19 โครงการฝึกอบรม
และส่งเสริมอาชีพ
การเพาะพันธุ์กล้าไม้
ผล-ไม้ยืนต้นและไม้
ปะดับ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

ประชาชน 
 หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 150 คน 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ หา
เลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 82 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
20 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพการปลูกผักหวาน
ป่า 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ    การ
ปลูกผักหวานป่า 
ให้ประชาชนในตำบล
หนองบัว 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปีผู้เข้าร่วม    
จำนวน 100 คน 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

21 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงเป็ดพันธุ์
ไข่ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการ
เลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่           
ให้ประชาชนในตำบล 
หนองบัว 

ประชาชน 
หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 100 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

22 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพปลูกไม้ผล
เศรษฐกิจ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูน
ความรู้ด้านการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
ให้แก่เกษตรกรในพื้นท่ี
ตำบลหนองบัว 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปีผู้เข้าร่วม    
จำนวน 100 คน 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ80 
ของชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับ
ไปพัฒนาคุณภาพ
การดำรงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

23 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพเครื่องจักร
สาน 

เพื่อส่งเสริมอาชีพจักสาน
ให้กับประชาชนตพบล
หนองบัว 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-
8 จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น คุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

24 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพการทำปุ๋ย
หมักชีวภาพ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพการทำ
ปุ๋ยหมักชีวภาพให้กับ
ประชาชนในตำบลหนอง
บัว 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-
8 จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 83 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
25 โครงการฝึกอบรมอาชีพ

อาชีพทำกระเป๋า 
เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพทำ
กระเป๋า ในตำบลหนอง
บัว 

จัดฝึกอบรมอาชีพ
ทำกระป๋าให้
ประชาชนในตำบล 
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

26 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพปลูกมะพร้าว
น้ำหอม 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 100 คน 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ80 
ของชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 
 

ประชาชน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไปพัฒนา
คุณภาพการ
ดำรงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

27 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพปลูกมะม่วง 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 250 คน 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

28 โครงการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมอาชีพปลูกลิ้นจี่ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
เพิ่มรายได้ให้กับผู้ท่ี
ว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 250 คน 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชน
สามารถนำความรู้
ท่ีได้รับไป
ประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 84 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 -แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
29 โครงการฝึกอบรมและ

ส่งเสริมอาชีพปลูกไผ่ 
เพื่อส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้กับผู้ท่ีว่างงาน 

จัดฝึกอบรม 1 
ครั้ง/ปี ผู้เข้าร่วม 
จำนวน 100 คน 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละ ของ
ชุมชนท่ี
สามารถ
พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนสามารถ
นำความรู้ท่ีได้รับ
ไปประกอบอาชีพ 
หาเลี้ยงตนเองได้ 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

30 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช            
อันเน่ืองมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อสนองพระราชดำริ
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในพื้นท่ีป่าชุมชน        

1.จัดทำฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 
2.จัดกิจกรรมดังน้ี 
- รณรงค์ ส่งเสริม
ให้ความรู้ สร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 
- สำรวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
พืช 
- ปลูกต้นไม้ประจำ
ท้องถิ่นเพ่ือรักษา
พันธุกรรมพืช 
- จัดให้มีศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช 

- - - 50,000 50,000 หมู่บ้าน
จำนวน 8 
หมู่บ้าน เข้า
มามีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้
และร่วม
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ท้องถิ่น 

เกิดการรวมกลุ่ม
ทำกิจกรรมตาม
แนวพระราชดำริฯ
เกิดความสมัคร 
สมาน สามัคคีใน
ชุมชน ด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

งานพัฒนา
ชุมชนฯ 

สำนักปลัด 

รวม 30  โครงการ - - - - - 2,810,000 2,810,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 85 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 -แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการศึกษาดูงาน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน 

เพื่อให้ครู/บุคลากร ได้รับ
ความรู้และแบบอย่างใน
การจัดการศึกษา 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีให้กับ     
ศพด. 3 แห่ง 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของครูได้
นำมาพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

ครูได้นำผลจากการ
ไปศึกษาดูงานมา
พัฒนาตนเองและ
หน่วยยงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

2 โครงการจัดหาเครื่อง
เล่นสนามกลางแจ้ง
เสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้ออกกำลังกาย  

จัดซ้ือเครื่องเล่น
กลางแจ้งให้ ศพด. 3 
แห่ง 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของเด็กที่
มีสุขภาพแข็งแรง 

นักเรียนใน ศพด. 
ต.หนองบัวมี
สุขภาพแข็งแรง 
 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

3 
 
 

โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษา ศพด. 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้
เรียนรู้นวัตกรรมแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ีให้กับศพด. 
3 แห่ง 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละ ของเด็ก
เกิดการเรียนรู้
อย่างมีความสุข
จากประสบการณ์
และสถานท่ีจริง 

เด็กเกิดการใฝ่ศึกษา
การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดเวลา 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

 

4 โครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน 
 

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
ท่ีดีเหมาะสมกับวัยให้แก่
เด็กเล็ก 
 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม
(นม) โรงเรียน 5 แห่ง 

- - - 511,627 511,627 ร้อยละ ของเด็กท่ี
มีพัฒนาการตาม
วัยที่เหมาะสม 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

5 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
โรงเรียน  

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
โรงเรียน 
 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหาร
กลางวันโรงเรียน 5 
แห่ง 

- - - 1,068,000 1,068,000 ร้อยละ ของเด็กท่ี
มีพัฒนาการตาม
วัยที่เหมาะสม 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 86 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 -แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 

หน่วยงา
น

รับผิดชอ
บ 

พ.ศ.2561 
(บาท) 

พ.ศ.2562 
(บาท) 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

6 
 
 

โครงการอาหารเสริม
(นม) ศพด. 

เพื่อเสริมสร้างโภชนาการ
ท่ีดี 
เหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก
เล็ก 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหารเสริม
(นม) ศพด. 3 แห่ง  

- - - 210,784 210,784 ร้อยละ ของเด็ก
ท่ีมีพัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

งาน
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

7 
 
 

โครงการซ่อมแซม 
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขต อบต.
หนองบัว 

เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน ถูก
สุขลักษณะ 

ดำเนินการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในเขต 
อบต. จำนวน 3 แห่ง 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละ ของ
ศพด.ท่ีได้
มาตรฐาน 
 

ศพด.มีสถานท่ี
พร้อมในการเรียน
การสอน และจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  
 

งาน
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

8 
 
 
 
 

โครงการกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้าคิด 
กล้าแสดงออก ในทาง
สร้างสรรค์ 
และรู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของตนเอง 

จัดกิจกรรมเสาร์ท่ี 2 
ของเดือนมกราคม ของ
ทุกปี 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของเด็ก
ท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เด็กกล้าคิด กล้า
แสดงออในทาง
สร้างสรรค์ และรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองมากขึ้น 

งาน
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

9 ค่าจัดการเรียนการ
สอนให้กับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (รายหัว) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรร
ตามจำนวนเด็กเล็ก
กำหนดเป็นรายการสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
การพัฒนาเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัว 3 ศูนย์ 

- - - 187,000 187,000 ร้อยละของเด็ก
ท่ีได้รับเงิน
จัดสรรการ
เรียนการสอน 

เด็กมีพัฒนาการท่ีดี
จากการท่ีเด้เรียนรู้
จากสื่อการเรียน
การสอน 

งาน
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

10 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

อุดหนุนงบประมาณ
ค่าอาหารกลางวันให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

จัดซ้ือ/จ้าง อาหาร
กลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 3 แห่ง 

- - - 539,000 539,000 ร้อยละ ของเด็ก
ท่ีมีพัฒนาการ
ตามวัยท่ี
เหมาะสม 

เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรงเติบโตตาม
วัย 

งาน
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

แบบ ผ.02 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
11 โครงการแข่งขัน

กีฬาสัมพันธ์     
ของ ศพด. ในเขต 
อ.เมือง             
จ.หนองบัวลำภู 

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกายเพื่อสร้าง
สุขภาพ พลามัย ท่ี
แข็งแรง มีพัฒนาการ
สมวัย 
2.เพื่อให้เด็กสนใจใน
การเล่นกีฬาและสร้าง
สัมพันธ์มิตรท่ีดี 
3.เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก
ได้แสดงออก และ 
พัฒนารอบด้าน 
4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินยั รู้แพ ้รู้ชนะ 

1.เด็กให้ความสนใจการ
เล่นกีฬา เพิ่มขึ้น 
2.เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและมี
พัฒนาการสมวัย 
3.เด็กได้แสดงออกและ
มีพัฒนารอบด้าน 
4.ครูและเด็กได้ทำ
กิจกรรมร่วมกันและมี
ความสัมพันธ์ท่ีดี 

- - - 20,000 20,000 1.ร้อยละของเด็ก
ท่ีมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
2.ร้อยละของเด็ก 
มีความรักใคร่
สามัคคี 

1.เด็กได้เคลื่อนไหว
ร่างกายเพื่อสร้าง
สุขภาพ อนามัยท่ี
แข็งแรง 
2.เด็กมีความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
3.เด็กมีน้ำใจเป็น
นักกีฬา 

งาน
การศึกษา 
สำนักปลัด 

12 โครงการอุดหนุน
งบประมาณให้
สถานศึกษาสังกัด 
สพฐ. 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ท่ีจัดสรรให้แก่
สถานศึกษาท่ีมีนักเรียน
ยากจนเพื่อจัดหา
ปัจจัยพื้นฐานท่ีจำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต รวมถึง
สื่อการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขต อบต.หนองบัว 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของวัสดุ
อุปกรณ์ สื่อการ
เรียนการสอนท่ี
เพิ่มขึ้น และมี
มาตรฐาน 

นักเรียนมีส่ือการเรียน
การสอนท่ีเป็นปัจจุบัน
สามารถเพิ่มพูน
ความรู้ได้มากขึ้น 

งาน
การศึกษา 
สำนักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 88 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
13 โครงการแข่งขัน

กีฬาภายใน 
ศพด. 3 ศูนย์ 

1.เพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความรักและสามัคคี 
ระหว่างศูนย์ ให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข 
2.เพื่อสนองนโยบาย
ของรัฐในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมการ
กีฬาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 
3.เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินัย รู้แพ้        
รู้ชนะ รู้อภัย 

1.เด็กมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและมี
พัฒนาการสมวัย 
2.เด็กมีความสามัคคี 
และรู้จักการทำกิจกรรม
ร่วมกันภายใน ศพด. 
3.เด็กให้ความสนใจใน
การเล่นกีฬา เพิ่มมาก
ขึ้น 

- - 20,000 20,000 20,000 1.เด็กมีความรัก
ความสามัคคีมาก
ขึ้น 
2.เด็กมี
พัฒนาการที่ดีท้ัง 
4 ด้าน ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา 
3.เด็กรู้จักการให้
อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ 
และมีน้ำใจ 

1.เด็กได้แสดง
ความสามารถของ
ตนเอง 
2.เด็กมีพัฒนาการ
รอบด้าน 
3.เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 
4.เด็กมีการปรับตัว
และเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

14 การจัดการ
ศึกษาตั้งแต่
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่า
หนังสือเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน  
ค่าหนังสือเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัว 3 ศูนย์ 

- - 22,400 22,000 22,000 ร้อยละของ
ผลสำเร็จในการ
ดำเนินการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เป็นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

งานการศึกษา
สำนักปลัด 

15 การจัดการ
ศึกษาต้ังแต่
อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่า
อุปกรณ์การ
เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน  
ค่าอุปกรณ์การเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัว 3 ศูนย์ 

- - 22,400 22,000 22,000 ร้อยละของ
ผลสำเร็จในการ
ดำเนินการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เป็นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 89 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานการศึกษา 

ที ่
 

โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
16 การจัดการศึกษา

ตั้งแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน 
(รายหัว)  ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัว 3 ศูนย์ 

- - 33,600 33,000 33,000 ร้อยละของ
ผลสำเร็จในการ
ดำเนินการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เป็นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

17 การจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน            
(ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่า
จัดการเรียนการสอน  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่
ในความรับผิดชอบของ 
อบต.หนองบัว 3 ศูนย์ 

- - 48,160 47,300 47,300 ร้อยละของ
ผลสำเร็จในการ
ดำเนินการ
จัดการเรียนการ
สอน 

เป็นการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

รวม 17 โครงการ - - - - 146,560 3,230,711 3,230,711 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 90 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการ สร้างการมีส่วน

ร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชน 

1.เพื่อลดปริมาณขยะ
มูลฝอย ต้นทาง 
2.เพื่อให้ชุมชนเกิด
การมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะในชุมชน 

1.ปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน ลดลง 
2.ประชาชนจัดการแยก
ขยะได้เป็นรูปธรรม 

- - - 80,000 80,000 1.ปริมาณขยะ
นำส่งกำจัดมี
ปริมาณลดลง
อย่างน้อยร้อยละ 
20 
2.ร้อยละ 80ของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการ
จัดบริการของ 
อบต.หนองบัว 

1.ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะต้น
ทาง 
2.เกิดนวัตกรรม
การจัดการขยะ
โดยชุมชน 
3.มีการจัดการ
ขยะท่ีเหมาะสม
ลดการแพร่
กระจานเชื้อใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์
ทางการแพทย์  แก ่ศพด. 

1.เพื่อควบคุมติดตาม 
ภาวะโภชนาการ ในเด็ก 
ศพด. 
2.เพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายเช้ือระบบ
ทางเดินหายใจ 

จัดซื้อ/สนับสนุน อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ใหก้ับ
ชุมชน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของชุมชน
ปราศจากโรค
ระบาด 

ประชาชนในชุมชน
มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง 

กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค      
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระปณิธานของ
ศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ี

1.เพื่อควบคุมป้องกนัโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์
กลุ่มเป้าหมาย(สุนขัและ
แมว) 
2.เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัข ในสุนัขและแมว 
3.เพื่อบูรณาการงานการ
ควบคุม โรคพิษสนุัขบ้า 
ในชุมชน 

สุนัข และแมวได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

- - - 100,000 100,000 ความครอบคลุม
การได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ของสัตว ์
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
90 

1.ประชาชนมี
ความเส่ียงต่อการ
ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
ลดลง 
2.เกิดคุณภาพใน
การสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคพิษ
สุนัขบ้าแก่สัตว์
กลุ่มเป้าหมาย 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 91 - 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
4 โครงการ Big Cleaning 

Day สู่หมู่ต้นแบบในการพึ่ง
ต้นเอง 

1.เพื่อเสริมสร้างวินัยใน
การรักษาความสะอาด
ของคนในชุมชน 
2.เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมการ Big 
Cleaning Day 

1 ชุมชนสะอาดนา่อยู ่
2. ลดความเส่ียงในการ
เกิดโรคติดต่อ 

- - - 40,000 40,000 ร้อยละร้อยของ
หมู่บ้านในเขตตำบล
หนองบัว มกีิจกรรม 
Big Cleaning Day 
อย่างน้อยทุก 3 
เดือน 

1.ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแล
ความสะอาด 
2.ส่งเสริมวิถี ชีวิตสู่
การพัฒนาเป็น
หมู่บ้านท่องเท่ียว 

กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
ตำบลหนองบัว 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
ในการสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
ในชุมชน 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และให้บริการด้าน
สาธารณสุข ได้รับการ
สนับสนุน 

- - - 100,000 
 

100,000 ร้อยละร้อย        
ของโครงการที่ขอ
งบประมาณสนับสนุน
ได้ดำเนินกิจกรรม
ตามแผนฯ 

ประชาชนได้รับ
บริการและส่งเสริม
สุขภาพครอบคลุม 
 

กองสาธารณสุขฯ 

6 
 
 

 

โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี

เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ
อุปโภคที่มีคุณภาพ
ปลอดภัย 

1.น้ำประปาหมู่บ้านทุกจุด
บริการ(8 แห่ง) ได้รับการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำ โดย 
หน่วยงานมาตรฐาน เช่น ศูนย์
วิทยาศาตร์การแพทย์ 

- - - 20,000 - ร้อยละ 100 ของ
ประปาหมู่บา้นได้รับ
การตรวจสอบ
คุณภาพ 

น้ำประปาหมู่บ้านที่
ใช้อุปโภคมี
คุณภาพ กองสาธารณสุขฯ 

7 
 
 
 

โครงการ ขับเคลื่อนกลไกล
สร้างการมีส่วนร่วม สู ่ชุมชน
ตื่นรู้ พลเมืองตื่นรู้ 

1.เพื่อเพิ่มศักยภาพทีม
น้ำในการสร้างกลไกการ
มีส่วนร่วม 
2.เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การมีส่วนร่วมในชุมชน 

ชุมชน 8 หมู่บา้นในเขต 
รับผิดชอบตำบลหนองบวั
มีการขับเคลื่อนกลไกการ
มีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรม 

- - - 30,000 - ร้อยละ 100      
ของหมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบร่วม
กิจกรรม 

นำผลขอ้มูลประกอบ
จัดทำแผนประจำปี
ของ อบต.หนองบัว 
ใช้เป็นกรอบในการ
สนับสนุน
งบประมาณโครงการ
ต่าง ๆ 

กองสาธารณสุขฯ 

8 โครงการกิจกรรมสนับสนุน
การดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

1.เพื่ออุดหนุนการ
ดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 
2.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริให้เกิดคุณภาพ
สูงสุด 

โครงการตามแนวทาง
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุขได้รับการ
สนับสนุนตามเกณฑ์ 

- - - 160,000 160,000 ร้อยละร้อย ของ
โครงการฯได้รับการ
สนับสนุนตามเกณฑ์
พิจารณา หมูบ้านละ 
20,000 บาท 

1.ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมสุขภาพ 
2.เกิดการพัฒนา
สุขภาพ ที่ยั่งยืน 

กองสาธารณสุขฯ 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 92 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
9 โครงการควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก 
1.เพื่อลดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออด
ในชุมชน 
2.เพื่อลดความเสี่ยง
ในการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 

1.ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
รายใหม่ไม่เกิดซ้ำภายใน 
2 สัปดาห์หลังพบผู้ป่วย
รายแรกในชุมชน 
2.มีวัสดุในการควบคุม
โรครวมถึง เคมีภัณฑ์
และอุปกรณ์พร้อมใช้
งานในการควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

- - - 100,000 100,000 1.ร้อยละร้อย       
ไม่เกิดผู้ป่วยราย
ใหม่ซ้ำภายใน 2 
สัปดาห์ หลังมี
ผู้ป่วยรายแรก
เกิดขึ้น 
2.ร้อยละ 80 ค่า 
HI เป็น 0 ต่อเนื่อง
3 เดือน ในชุมชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต ในกลุ่มผู้สูงอายุ     
ในกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพพึงประสงค์ 
2.เพื่อสร้างพื้นท่ี
เรียนรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุติดสังคมเข้า
ร่วมโครงการ 

- - - 60,000 - ร้อยละ 20 ของ
ผู้สูงอายุ เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมีสภาวะ
พึงประสงค์ 

กองสาธารณสุขฯ 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้ทำหน้าท่ีดูแลสุขภาพใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้
ท่ีมีภาวะพึ่งพิง 

มีจิตอาสาบริบาล
ท้องถิ่นดำเนินกิจกรรม
ในชุมชนตามสัดส่วนท่ี
เหมาะสม 

- - - 144,000 144,000 สัดส่วนการดูแล
อาสาบริบาล 
ท้องถิ่น 1 คน ต่อผู้
มีภาวะพึ่งพิงไม่น้อย
กว่า 5 คน 

1.ผู้ท่ีมีภาวะ
พึ่งพิงมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
2.แบ่งเบาภาระ
ผู้ดูแล ใน
ครอบครัว 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 93 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
12 โครงการสร้างพื้นท่ีเรียนรู้

แก่เยาวชนเพื่อลดปัญหา
เหล้า-บุหรี่ 

1.เพื่อให้เยาวชน
ได้รับโอกาสและมี
พื้นท่ีเรียนรู้ที่
สร้างสรรค์ 

1.มีทีมแกนนำเยาวชน
เพื่อขับเคลื่อนกลไก 
2.เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม/มีชมรมหรือ
สภาเด็กและเยาวชน 

- -- - 30,000 - ร้อยละ 10 ของ
เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรม 

มีกิจกรรมพื้นท่ี
สร้างสรรค์ท่ีเกิด
จากการมีส่วน
ร่วม 

กองสาธารณสุขฯ 

13 โครงการขับเคลื่อนกลไกล 
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก (อถล.) 

เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินการ
และการจัดการ
อนุรักษ์ ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

1.มีการรวมกลุ่มของ 
อถล. 
2.มีกิจกรรมท่ีเป็น
รูปธรรม ของกลุ่ม อถล. 

- - - 10,000 10,000 เกิดกิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนท่ีเป็น
รูปธรรมอย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

ประชาชนมี
จิตสำนึกรักบ้าน
เกิดและ
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 

14 โครงการขับเคลื่อนเคลื่อน
กลไกลการดำเนินงานของ
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มให้เกิดการ
ขับเคลื่อน 

มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ใน 
ตำบล หนองบัว 

- - - 10,000 10,000 มีกิจกรรม การ
ดำเนินการของกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ท่ีเป็น
รูปธรรม อย่างน้อย 
1 กิจกรรม 

แหล่งน้ำ
สาธารณะทุกแห่ง
ในเขตรับผิดชอบ
มีความพร้อมใช้
อุปโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

15 โครงการแหล่งน้ำ
สาธารณะพร้อมใช้ 

เพื่อให้แหล่งน้ำ
สาธารณะ มีการ
พร้อมใช้ในการ
อุปโภค 

แหล่งน้ำสาธารณะ
สะอาดปราศจาก วัชพืช 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ 100 ของ 
แหล่งน้ำสาธารณะ
ในเขตรับผิดชอบ
ตำบลหนองบัว ไม่มี
วัชพืช ไม่มี
ผักตบชวา 

แหล่งน้ำ
สาธารณะทุกแห่ง
ในเขตรับผิดชอบ
มีความมพร้อมใช้
อุปโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 94 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
16 โครงการควบคุมโรค

ระบาดตามฤดูกาล 
1.เพื่อควบคุมโรค
ระบาดอุบัติเหตุใหม่
ตามฤดูกาล 

1.โรคระบาดอุบัติใหม่
หรือโรคระบาดตามฤดู
การ ได้รับการควบคุม
โรคอย่างทันท่วงที 

- - - 100,000 100,000 1.ร้อยละ 100 
ของชุมชนได้รับการ
สนับสนุนการ
ควบคุมการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่
และโรคระบาดตาม
ฤดูกาล 

ประชาชนมีความ
เสี่ยงต่อการติด
เชื้อของโรค
ระบาดตาม
ฤดูกาลหรือโรค
อุบัติใหม่ลดลง 

กองสาธารณสุขฯ 

17 โครงการสร้างจิตสำนึก ใน
การใช้น้ำ อนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำในหน่วยงาน 
หรือองค์กรต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ 

องค์กร หรือ หน่วยงาน
ในเขตรับผิดชอบ อบต.
หนองบัว มีต้นแบบใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ 

- - - 5,000 5,000 เกิดองค์กรต้นแบบ
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ำ 1 
หน่วยองค์กร 

ประชาชนมี
ทัศนคติในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ำ 

กองสาธารณสุขฯ 

18 โครงการจัดการขยะ
อันตรายในชุมชน 

เพื่อจัดเก็บขยะ
อันตรายในชุมชนท่ี
เหมาะสมปลอดภัย 

ชุมชนเสี่ยงต่อการได้รับ
อันตรายจากขยะจาก
ขยะอันตรายลดลง 

   10,000 10,000 ร้อยละ 100 ไม่มี
ขยะอันตรายสะสม
ในหมู่บ้านเกิน 1 
เดือน 
 

เกิดบ้านน่าอยู่
ชุมชนปลอดภัย
เทืองน่าเท่ียว กองสาธารณสุขฯ 

19 โครงการสร้างการมีส่วน
ร่วมในการควบคุม
คุณภาพอากาศ 

เพื่อขับเคลื่อนและ
ส่งเสริมศักยภาพ ของ
ประชาชนในกสร
ควบคุมคุณภาพ
อากาศและมลพิษทาง
อากาศ 

เกิดกระบวนการและ
กิจกรรมส่งเสริมการ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 

- - - 10,000 10,000 มีกิจกรรมท่ีลด
มลพิษทางอากาศ 

เกิดบ้านน่าอยู่ใน
ชุมชนปลอดภัย
เมืองน่าเท่ียว 

กองสาธารณสุขฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 95 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสาธารณสุข 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
20 โครงการพัฒนา

สวนสาธารณะสู่การ
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อให้สวนสาธารณะ
เอื้อประโยชน์ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

มีสวนสาธารณะ ท่ีเอื้อ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

- - - 20,000 20,000 สวนสาธารณะ 1 
แห่งได้รับการ
พัฒนา 

เกิดบ้านน่าอยู่
ชุมชนปลอดภัย
เมืองน่าเท่ียว 

กองสาธารณสุขฯ 

21 โครงการจัดการด้าน
สุขาภิบาลอาหาร 

1.เพื่อให้ประชาชนได้
ความปลอดภัยในการ
บริโภค 
2.เพื่อเป็นการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

1.ร้านจำหน่ายอาหาร
ร้านค้า ร้านชำ         
ได้มาตรฐาน 

- - - 30,000 30,000 1.ร้อยละ 80 ของ
ร้านค้า ร้าชำ ได้รับ
การตรวจมาตรฐาน 
2.ร้อยละ 80 ของ
ร้านค้าร้านชำ ผา่น
มาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข 

1.ประชาชนได้รับ
คุณภาพชีวิตใน
การบริโภค 

กองสาธารณสุขฯ 

22 โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย 
ขนาดเล็ก 

1.เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให่้
ไปแพร่เชื้อหรือทำการ
ขยายพันธ์ตุ่อไปได้อีก 
2.เพื่อความรวดเรว็ในการ
ออกควบคุมโรค
ไข้เลือดออกในพืน้ทีข่อง
ทีมควบคุมโรค 

ให้กับหมู่บ้านในเขต 
พื้นท่ี อบต.หนองบัว
รับผิดชอบ        
จำนวน 8 เครื่อง 

- - - 20,000 20,000 1.ลดการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออกในพื้นท่ี
ได้ร้อยละ 80 

1. ลดภาวะความ
เสี่ยง ต่อการเกิด
ไข้เลือดออก          
ของประชาชนใน
เขตพื้นท่ี อบต.
หนองบัว 

กองสาธารณสุขฯ 

23 โครงการสร้างเสริม
พฤติกรรมการลดขยะต้น
ทางด้วยการคัดแยกขยะ 

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกับการคดัแยกขยะ 
2.เพื่อลดปรมิาณขยะมูล
ฝอยจากตน้ทางจาก
ครัวเรือน และร้านค้าใน
ชุมชน 
3.เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
ของชมรมอาสาทอ้งถิน่
รักษ์โลกในการขับเคลื่อน
กลไกลการมสี่วนร่วม 

1.แกนนำประชาชนจาก
ครัวเรือนภายในหมู่บ้านเขต
รับผิดชอบตำบลหนองบัว 
จำนวน 8 หมู่บ้าน 240 คน 
2.นักเรยีนในสถานศกึษา
เขตรับผิดชอบ อบต.3 คน 
3.ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ในเขต
รับผิดชอบ อบต. 3 คน 

- - - 20,000 20,000 1.ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนแกนนำ
ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรม 
2.ร้อยละ 100 ของ
สถานศึกษาในเขต
รับผิดชอบ อบต.มี
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ร่วมกิจกรรม 
3.มีกิจกรรมสร้างสรรค์
จากอาสาสมัครท้องถ่ิน
รักษ์โลก อย่างน้อย 3 
กิจกรรม 

1.ประชาชนปรับ
ทัศนคตทิี่ดีตอ่การ
แยกขยะ สูก่ารเป็น
พลเมืองด ี
2.เชื่อมกับนโยบาย
หน้าบ้านสวยหลัง
บ้านสวน 
3.ชุมชนสะอาด
พัฒนาสู่หมู่บ้านน่า
เทีย่ว สนิค้าชุมชนน่า
ซ้ือ 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม 23  โครงการ - - - - - 1,219,000 1,079,000 - - - 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 96 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 -แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที่ 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการสืบสาน

ประเพณีสงกรานต์”
สายใยรักวันสงกรานต์” 

เพื่อแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อผู้สูงอาย ุโดย
การรดน้ำขอพร เนื่องใน
วันสงกรานต์ 

จัดกิจกรรมวันสงกรานต ์
โดยมีผู้สูงอายุในตำบลเข้า
ร่วม จำนวน 500 คน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อการจัดโครงการ 

ประชาชนมีความ
กตัญญูต่อผู้สูงอาย ุ

งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดงาน
สักการะสมเด็จพระ 
นเรศวรมหาราชจังหวัด
หนองบัวลำภ ู

เพื่อสืบสานศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีที่
สำคัญของท้องถิ่นและงาน
รัฐพิธีที่สำคัญของชาต ิ

จัดตกแต่งขบวนรถแห่ 
ตกแต่งสถานที่จัด
นิทรรศการภายในงาน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ใน
งานสักการะฯลฯ 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนตระหนักถึง
ความสำคัญของงานรัฐ
พิธีและเขา้ร่วมกจิกรรม
ประเพณีต่าง ๆ มากขึ้น 
 

งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริม
ประเพณีเข้าพรรษา  

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมวันเขา้พรรษา - - - 20,000 20,000 ร้อยละ ของความพึง
พอใจของประชาชนที่
มีต่อการจัดโครงการ 

ประชาชนอนุรักษ์
ประเพณีเข้าพรรษา 

งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
4 โครงการอุดหนุนบุญ

ประเพณ ี
เพื่อสืบสานศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณีที่
สำคัญของท้องถิ่น 
 

1.เป็นการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงามเอาไว้ให้ลูกหลาน
ต่อไป 
2. เป็นการสร้างความ
ร่วมมือและปลกูจิตส านกึ
รักประเพณีไทย 
3. เป็นการสร้างความ
เข้าใจ ความรกัสามัคคีให้
เกิดขึ้นในชุมชน 

- - - 80,000 80,000 การจัดงานบุญ
ประเพณปีระสบ
ผลสำเร็จร้อยละ 
100 

ประชาชนในตำบล
หนองบัว ได้ให้ความ
สนใจและร่วมกัน
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป 

งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

5 โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬาและ
ออกกําลังกายเพื่อ
สุขภาพท่ีดี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ประชาชนในตำบล 

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ต่อชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 
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 -แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที่ 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
6 โครงการจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์กีฬา 
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

จัดซ้ือ/จ้าง วัสดุอุปกรณ์
กีฬาจำนวน 8 หมู่บ้าน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของชุมชนท่ี
จัดกิจกรรมออก
กำลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

7 โครงการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

จัดการแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ ร่วมกับ 
อบต.อื่นในเขตอำเภอ
เมืองหนองบัวลำภู 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

8 โครงการสนับสนุน
เครื่องออกกำลังกาย
ให้กับชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

จัดซ้ือ/จ้าง เครื่องออก
กำลังกาย 8 หมู่บ้าน 

- - - 240,000 240,000 ร้อยละของชุมชนท่ี
จัดกิจกรรมออก
กำลังกาย 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

9 อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกกำลังกาย 

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
โครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 

  - 56,000 56,000 ร้อยละของประชาชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกลยา
เสพติด 

งานการศึกษา 
สำนักปลัด 

10 อุดหนุนกาชาด        
จังหวัดหนองบัวลำภู 

เพื่อบูรณาการกับส่วน 
ราชการอื่นในการ 
บรรเทาทุกข์และ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ของประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ 
ให้สำนักงานเหล่า 
กาชาดจังหวัด
หนองบัวลำภู 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

เกิดภาคีบูรณา 
การการบรรเทา 
ทุกข์และส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน 

งานวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด 

รวม 10 โครงการ - - - - - 836,000 836,000 - - - 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 98 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอายุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เพื่อสร้างขวญัและ
กำลังใจท่ีดีแก่ผู้สูงอายุ 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ด้วยจิตอาสา 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตท่ีดี 

ผู้สูงอายุมีกำลังใจ
ในการดำเนินชีวิต งานสวัสดิการฯ 

สำนักปลัด 

2 โครงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็กและสตรี 

เพื่อรณรงค์เผยแพร่และ
สร้างความเข้าใจในการ
ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก
และสตรี 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ดำเนินการในการยุติ
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของเด็กและ
สตรีท่ีเข้าร่วม
โครงการ 

ลดปัญญาการใช้
ความรุนแรงต่อ
เด็กและสตรีใน
ชุมชนมากขึ้น 

งานสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

3 โครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 

เพื่อเสริมสร้างให้
ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจท่ี 
สมบูรณ์แข็งแรง 
สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ 

จัดกิจกรรมทัศนะศึกษา
เชิงธรรมะไหว้พระ
ทำบุญ 

- - - 50,000 50,000 ร้อยของผู้สูงอายุท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผู้สูงอายุมีขวัญ
และกำลังใจใน
การดำรงชีวิตและ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 
 

งานสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม
บุคลิกภาพให้กับกลุ่ม
สตรีในชุมชน 

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชน 

ประชาชนหมู่ท่ี 1-8 
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของผู้เข้าอบรม
มีบุคลิกภาพท่ีดูดีขึ้น 

กลุ่มสตรีในชุมชน
มีบุคลิกภาพท่ีดี
ขึ้น งานสวัสดิการฯ 

สำนักปลัด 

5 โครงการครอบครัวสุข
สันต์ สายสัมพันธ์แน่น
แฟ้น 

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว 

จัดกิจกรรมระหว่าง
สมาชิกภายในครอบครัว 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของครอบครัว
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เกิดความรัก ความ
เข้าใจความผูกพัน 
และมีความเอื้อ
อาทรต่อกันเป็น
ครอบครัวอบอุ่น
แข็งแรง 

งานสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 99 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์งานสวสัดิการและสังคมสงเคราะห์ 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
6 โครงการฟื้นฟูสุขภาพ  ผู้

พิการในชุมชน 
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้พิการมี
สุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลอื
ตัวเองได้ 

จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการใน
ชุมชน 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของผู้พิการใน
ชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการ  

ผู้พิการสามารถ
ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข 

งานสวัสดิการ
ฯ 

สำนักปลัด 
7 ทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน

ส่วนตำบลศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 

พนักงานส่วนตำบล
หนองบัว 

- - - 15,000 15,000 ร้อยละของพนักงานท่ี
ศึกษาต่อ 

พนักงานมีความรู้ 
และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

สำนักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรม
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพ การพึ่งพา
ตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ในเขต อบต.หนองบัว 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของผู้สูงอาย ุ เสริมสร้างสังคมให้
เข้มแข็งด้านผู้สูงอายุ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น  

งาน
สวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

 
9 เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง 

สมทบอัตรา 5% ของ
เงินเดือนพนักงานจ้าง 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละ ท่ีสมทบ
กองทุนประกันสังคม 

พนักงานจ้างได้รับเงิน
สมทบตามกฏหมาย
กำหนด 

สำนักปลัด 

10 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม (ผดด.) 
 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม
ให้กับพนักงานจ้าง 

สมทบอัตรา 5% ของ
เงินเดือนพนักงานจ้าง 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละ ที่สมทบกองทุน
ประกันสังคม 

พนักงานจ้างได้รับเงิน
สมทบตามกฏหมาย
กำหนด 

สำนักปลัด 

11 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการสร้างโอกาส
การมีงานทำการประกอบ
อาชีพอิสระใหก้ับ
ประชาชนให้มีความรู้และ
ทักษะฝีมือในวิชาชีพ 

ประชาชน หมู่ที ่1-8 
จำนวน 50 คน 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เพื่อสามารถนำความรู้
ไปประกอบอาชีพ สร้าง
รายได้ให้แก่ตนเอง 
และครอบครัวได้ 

งานสวัสดิการ
ฯ สำนักปลัด 

12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้สูงอายุในตำบลหนอง
บัว 

- - - 7,300,000 7,300,000 ร้อยละของผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเงินช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุท่ีได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 100 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 -แผนงานงบกลาง งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
13 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือและเพิ่ม

ขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ตำบล
หนองบัว 

- - - 90,000 90,000 จำนวนผู้เอดส์ท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ป่วยเอดส์ท่ีได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 
 

สำนักปลัด 

14 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ
หรือผู้ทุพพลภาพ 
 

ผู้พิการในตำบล
หนองบัว 

- - - 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ ของผู้
พิการที่ได้รับ
การช่วยเหลือ 

ผู้พิการท่ีได้รับเงิน
ช่วยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

สำนักปลัด 

15 กองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 

เพื่อเป็นหลักประกัน
ความมั่นคงให้กับอาชีพ
รับราชการส่วนท้องถิ่น 

พนักงานส่วนตำบล
หนองบัว 

- - - 220,000 220,000 ร้อยละของเงิน
สมทบ 

ข้าราชการได้รับสิทธิ
ประโยชน์เมื่อ
เกษียณอายุราชการ 

สำนักปลัด 

16 เงินสมทบหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ให้กับประชาชนใน
ตำบล 

ประชาชนตำบล
หนองบัว 

- - - 122,400 122,400 ร้อยละของเงิน
สมทบ 

ประชาชนได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในการ
รักษาพยาบาล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

17 เงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยบรรเทาความ
เดือดร้อนของราษฎร 

ประชาชนตำบล
หนองบัว 

- - - 600,000 600,000 ร้อยละของ
ประชากรท่ี
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนท่ีเดือดร้อน
ได้รับความช่วยเหลือ
โดยเร็ว 

สำนักปลัด 

18 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบ
กองทุนเงินทดแทนเพื่อ
ความคุ้มครองแก่ลุกจ้าง
ท่ีประสบอันตราย 

พนักงานส่วนตำบล
หนองบัว 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของเงิน
สมทบกองทุน
เงินทดแทน 

เพื่อความคุ้มครองแก่
ลุกจ้างที่ประสบ
อันตราย 

สำนักปลัด 

รวม 18 โครงการ - - - - - 11,957,400 11,957,400 - - - 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการขุดลอกลำ

ห้วยทราย คุ้มกกโก 
(ฝายใหญ่)  หมู่ท่ี ๑ 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง ๓0.00 เมตร 
ยาว 283 เมตร ลึกลงอีก 
1.50 เมตร ลึกรวม 4.50 
เมตร 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 โครงการขุดสระ
สาธารณะประโยชน์
โคกน้อย บ้านห้วย
ทราย หมู่ 1 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

กว้าง 43 เมตร ยาว 63 
เมตร ลึก 4.50 เมตร ลึกลง 
1.50 เมตร ลึกรวม 4.50 
เมตร (สภาพเดิม กว้าง 43 
เมตร ยาว 63 เมตร ลึก 3 
เมตร) 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้นทางไป
วัดป่าเจริญธรรม     
หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง ๓.00 เมตร ยาว 
1๖1 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 483 ตารางเมตร 

- - - 242,241 242,241 ร้อยละของเสน้ทาง
คมนาคมที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางซอยขา้ง
บ้านผู้ใหญ่สด-ไปบ้าน 
ผู้จัดการประปา บา้นภู
พานทอง หมู ่2 

เพื่อให้ประชาชน      
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
300 ตารางเมตร 

- - - 148,800 148,800 ร้อยละของเสน้ทาง
คมนาคมที่เป็นมาตรฐาน
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจร กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งถังน้ำ
ให้กับหอถังประปา
หมู่บ้านภูพานทอง 
หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ดำเนินการก่อสร้างหอถัง
ประปา ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 40,000 40,000 ร้อยละของปรมิาณ
หอถังประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค 
บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
6 โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นไปวัดดอย
เทพสมบูรณ์ หมู่ท่ี ๒                           

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
๖0.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
240 ตารางเมตร 

- - - 157,759 157,759 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นไปคุ้ม
คำใหญ่ บ้านภูพาน
ทอง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร เมตร 100 
เมตร โดยการลงหินคลุก 
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 400 
ตารางเมตร 

- - - 16,000 16,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นข้างศาลา
ประชาคม บ้านโคก
แก่นช้าง หมู่ 3 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
480 ตารางเมตร โดยการปู
ทับด้วย ยางAC (Asphaitic 
Concrets) ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 196,000 196,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านโคกแก่นช้าง 
หมู่ท่ี 3          

เพื่อให้การระบายน้ำเสีย
ในชุมชนสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ระยะทางยาว 111      - - - 200,000 200,000 ร้อยละของเส้นทาง
ระบายน้ำ 

ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นท่ี
ลดลง 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกุดขี้นาค หมู่ท่ี 3   

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 14.00 เมตร 
ยาว 577 เมตร ลึกลงอีก 
1.50 เมตร ลึกรวม 3.50 
เมตร 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที ่3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
11 โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน้ำซอย
โรงเรียนบ้านสุขเกษม 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้การระบายน้ำเสีย
ในชุมชนสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ระยะทางยาว 107 เมตร - - - 191,500 191,500 ร้อยละของเส้นทาง
ระบายน้ำ 

ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นท่ี
ลดลง 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังโดยการลง
หินคลุกเส้นสุขเกษม-
โนนสูง บ้านสุขเกษม 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร โดยการลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 
ตารางเมตร  

- - - 240,000 240,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

13 โครงการขยายเขต
ระบบประปาหมู่บ้าน
โดยการลงท่อเมนส่ง
น้ำเส้นทางไป        
สุขเกษม-หนองหว้า 
หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ดำเนินการก่อสร้าง ตาม
แบบ อบต.กำหนด 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของปริมาณหอ
ถังประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหน้า
โรงเรียนบ้านสุขเกษม 
เชื่อมถนนภายใน
หมู่บ้านคุ้มใต้ หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 
80 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 320 
ตารางเมตร 

- - - 208,500   208,500   ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเส้นรอบลำ
พะเนียง หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร        
ยาว 232  เมตร โดยการลง
หินคลุก หนา 0.1๐ เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 928 
ตารางเมตร 

- - - 37,000   37,000   ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
16 โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังซอยหลัง  
รีสอร์ทปิ่นทวี หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 184
เมตร โดยการลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 552  
ตารางเมตร  

- - - 22,000 22,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ซอย
ชุมพล 3) บ้านวังน้ำ
ขาว หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 1 เมตร ยาว 182
เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 182  
ตารางเมตร  

- - - 144,000 144,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ขยายไหล่ทางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน (ซอย
ชุมพล 4) บ้านวังน้ำ
ขาว หมู่ 5 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 1 เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 150  
ตารางเมตร  

- - - 112,300 112,300 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยวังกวางตุ้ง หมู่ท่ี 
๕  

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 
180 เมตร ลึกลงอีก 1.50 
เมตร ลึกรวม 5.00 เมตร 

- - - 117,000   117,000   ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
20 โครงการขุดลอกลำ

ห้วยพะเนียง  
บ้านเสาเล้า หมู่ 6 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง  ๓0.00 เมตร 
ลึก 4.10เมตร ยาว 38.00 
เมตร (ขุดครึ่งหน่ึงของลำ
ห้วย บริเวณตะกอนดินหน้า
ฝาย) 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ กองช่าง 

21 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกุดตับเป็ด    
บ้านเสาเล้า หมู่ 6 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

ขนาดกว้าง 14.00 เมตร 
ยาว 308 เมตร ลึกลงอีก 
1.00 เมตร ลึกรวม 4.00 
เมตร 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของแหล่งน้ำท่ี
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นโสกนก
เต็น บ้านเสาเล้า หมู่ 
6 (ช่วงท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 150
เมตร โดยการลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 450  
ตารางเมตร  

- - - 18,000 18,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นโสกนก
เต็น บ้านเสาเล้า หมู่ 
6 (ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 3 เมตร ยาว 110
เมตร โดยการลงหินคลุก
หนา 0.10 เมตร         
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 330  
ตารางเมตร  

- - - 13,000 13,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางสายเส้า
เล้า-โคกกุง บ้านเสา
เล้า หมู่ 6 (ช่วงท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 200เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร โดยการปูทบัด้วย 
ยางAC (Asphaitic Concrets) 
ตามแบบ อบต.กำหนด 

- - - 512,000 512,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
25 โครงการซ่อมแซม

ถนนลาดยางสายเส้า
เล้า-โคกกุง บ้านเสา
เล้า หมู่ 6 (ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว 358 เมตร  
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,148 
ตารางเมตร โดยการปูทบัด้วย 
ยางAC (Asphaitic Concrets) 
ตามแบบ อบต.กำหนด 

- - - 910,000 910,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำซอยข้าง
ศาลาประชาคม    
หมู่ท่ี 7   

เพื่อให้การระบายน้ำเสีย
ในชุมชนสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 
 

ระยะทางยาว 55 เมตร - - - 100,000 100,000 ร้อยละของเส้นทาง
ระบายน้ำ 

ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นท่ี
ลดลง 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยหอถัง
ประปา  หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
๖2  เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่
น้อยกว่า 480 ตารางเมตร 
(โดยการปูทับด้วยยาง AC 
(Asphaitic Concrets) ตาม
แบบ อบต.หนองบัวกำหนด) 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้นไป
วัดบ้านวังน้ำขาวใหม่
พัฒนา หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 226 
เมตร  หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 904 ตารางเมตร  

- - - 150,000 150,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

29 โครงการติดตั้งถังน้ำ
ให้กับหอถังประปา
หมู่บ้านวังน้ำขาวใหม่
พัฒนา หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ดำเนินการก่อสร้างหอถัง
ประปา ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 46,600 46,600 ร้อยละของปริมาณหอ
ถังประปา 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
30 โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยางเส้นข้าง
โรงเรียนวังน้ำ
ขาวชนูปถัมภ์ บ้านวัง
น้ำขาวใหม่พัฒนา 
หมู่ 8 

เพื่อให้ประชาชน         
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว ๖
2 เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อย
กว่า 248 ตารางเมตร   

- - - 126,384   126,384   ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

31 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้าน
ห้วยทราย หมู่ 1 

เพื่อใหพ้ื้นท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านห้วยทราย    
แยกซอยลักกี้ แม็กกี้  

- - - 102,000 102,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

32 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังซอยลักกี้ 
แม็คกี้   หมู่ท่ี ๑   

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
๖25 เมตร โดยการลงหิน
คลุก หนา 0.10 เมตร หรือ
มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 
ตารางเมตร      

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

33 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านภู
พานทอง หมู่ 2 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านภูพานทอง     
เส้นวัดป่าภูพานทอง 

- - - 51,000 51,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ         
บ้านภูพานทอง หมู่ 
2 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านภูพานทอง     
เส้นวัดดอยเทพสมบูรณ์ 

- - - 120,000 120,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
35 โครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ำ         
บ้านภูพานทอง      
หมู่ 2  

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านภูพานทอง     
เส้นคุ้มคำใหญ่ 

- - - 51,000 51,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

36 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านสุข
เกษม หมู่ 4 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านสุขเกษม     
หมู่ 4 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

37 โครงการติดตั้ง
กระจกนูน ภายใน
หมู่บ้านวังน้ำขาว   
หมู่ 5 

เพื่อปอ้งกันและลด
อบัุติเหตุทางถนน
ภายในหมู่บ้าน 

ติดต้ังกระจกนูนตามจุดเสี่ยง
และบริเวณแยกต่าง ๆ     
ในหมู่บ้านวังน้ำขาว หมู่ 5 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของความ
ปลอดภัยในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

อุบัติเหตุลดลง 
ประชานมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเสา
เล้า หมู่ 6 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านเสาเล้า  หมู่ 6
เส้นวัดป่าไปข้างเมรุ 

- - - 51,000 51,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวัง
หมื่นใต้ หมู่ 7 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านวังหมื่นใต ้     
หมู่ 7 เส้นบ้านนายองอาจ 

- - - 51,000 51,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02 
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   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
40 โครงการติดตั้ง

เพิ่มเติมไฟฟ้าสว่าง
สาธารณะ บ้านวัง
หมื่นใต้ หมู่ 7 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการติดตั้งเพิ่มเติม
ไฟฟ้าสาธารณะ บ้านวังหมื่น
ใต้ หมู่ 7 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

41 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านวัง
น้ำขาวใหม่พัฒนา 
หมู่ 8 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุก
พื้นท่ี 

ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านวังน้ำขาวใหม่
พัฒนา หมู่ 8 เส้นวัดป่า
เชื่อมถนนสายบ้านพร้าว 

- - - 102,000 102,000 ร้อยละของระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

42 โครงการจัดซ้ือถังน้ำไฟ
เบอร์กลาสขนาด 
3,000 ลิตร ให้กับ
ศาลาประชาคม บา้นภู
พานทอง หมู ่2 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

จัดซ้ือถังน้ำไฟเบอร์กลาส
ขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 
5 ถัง 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของจำนวนถัง
กักเก็บน้ำท่ีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ กองช่าง 

43 โครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรังเส้นท้าย 
ซอยชุมพล 1 บ้านวัง
น้ำขาว หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
195  เมตร โดยการลงหินคลกุ 
หนา 0.1๐ เมตร หรอืมีพืน้ที่ไม่
น้อยกว่า 780ตารางเมตร 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44 โครงการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคารน้ำตก
เฒ่าโต้ 

เพื่ออำนวยความสะดวก
ให้กับนักท่องเท่ียว 

ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุง
อาคารตามแบบท่ีอบต.
กำหนด 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของอาคารท่ี
สำเร็จตามแบบ 

เพื่อใช้บริการ
นักท่องเท่ียว 
 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างอาคาร
สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
องค์การบริหารสว่นตำบล
หนองบัว 

เพื่อเป็นสถานที่ใน 
การปฏิบัติงาน 
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

ตามแบบประมาณการ 
ท่ีอบต. กำหนด 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละของอาคารท่ี
สำเร็จตามแบบ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การติดต่อขอใช้ 
บริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
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 -แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
46 โครงการก่อสร้างตลาด

ชุมชนสวนสาธารณะ       
ภูพานทอง และแหล่ง
ท่องเที่ยวน้ำตกเฒ่าโต ้

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไป
จำหน่ายสินค้า และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

สวนสาธารณะ 
บ้านภูพานทองและ 
วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ 

- - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีรายได้เพิ่ม 

ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น
จากการขาย
สินค้า  

กองช่าง 

47 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬาเอนกประสงค์  
 

เพื่อให้ประชาชนทัว่ไปได้
ออกกำลังกาย 
 

งบประมาณหมู่บ้านละ 
196,500 บาท กว้าง 13 
เมตร ยาว 30 ม.หนา 0.14 
ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
390 ตร.ม. 

- - 589,500 589,500 589,500 ร้อยละของผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

กองช่าง 

48 โครงการต่อเติมปรับปรุง
และซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
หนองบัว 

เพื่อให้สำนักงานได้รับ
การปรับปรุงให้มีสภาพ
ดียิ่งขึ้นจากเดิม 

ตามแบบประมาณการ 
ท่ีอบต. กำหนด 

- - - 350,000 350,000 ร้อยละของอาคารท่ี
สำเร็จตามแบบ 

ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกใน 
การติดต่อขอใช ้
บริการ 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภู
พานทอง  หมู่ 2 

เพื่อก่อสร้างก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ภูพานทอง  หมู่ 2 

ตามแบบประมาณการ
มาตรฐานกรมฯ กำหนด 
ขนาดไม่เกิน 50 คน 

- - 1,739,000 1,739,000 1,739,000 ร้อยละของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ี
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายนำ้ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้การระบายน้ำเสีย
ในชุมชนสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 

ระยะทาง 111 เมตร   - - - 
 

200,000 
 

200,000 
ร้อยละของเส้นทาง
ระบายน้ำ 

ปัญหาน้ำท่วม
ขังในพื้นท่ี
ลดลง 

กองช่าง 

51 โครงการติดตั้งประตู
ม้วนและลูกกรง
เหล็กดัดศาลปู่หลุบ
ใหม่ 

เพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพย์สิน
สูญหายและความปลอดภยั
ในทรัพย์สนิบริเวณอาคาร
ศาลปู่หลุบ 

ก่อสร้างประตูม้วนเหล็ก ณ 
ศาลปู่หลุบแห่งงใหม่ 

- - - 150,000 150,000 อาคารศาลปู่หลุบมี
ความปลอดภัยท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

มีความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัดฯ  
และกองช่าง 

52 โครงการก่อสร้าง   
ต่อเติมอาคารศูนย์ 
OTOP 

เพื่อก่อสร้างและต่อเติม
อาคารศนูย์ OTOP บรเิวณ
สวนสาธารณะบ้านภูพาน
ทอง หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างและต่อเติมอาคาร
ศูนย์ OTOP ตามแบบท่ี 
อบต.กำหนด 

- - - 600,000 600,000 อาคารศูนย์ OTOP ท่ี
ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

มีพ้ืนท่ีจัด
จำหน่ายสินค้า
เพิ่มมากขึ้น 

สำนักปลัดฯ  
และกองช่าง 
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 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
53 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต

เสริมเหล็กอเนกประสงค์   หนองอี
ทก หมู่ 4 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
สถานที่ออกกำลังกายและใช้ 
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

กว้าง 25 เมตร      
ยาว 25 เมตร 

- - - 400,000 400,000 ร้อยละของ  
ลานคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ประชาชน 
ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างหอถังประปา
ระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค 
บริโภคอย่างพอเพียง 

ดำเนินการก่อสร้างหอถัง
ประปา ตามแบบ อบต.กำหนด 

- - - 500,000 500,000 ร้อยละของปริมาณ
หอถังประปา 

ประชาชนมีนำ้
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัง
หมื่นใต้ หมู่ที่ 7 - บ้านสุข
เกษม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีถนนคมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร         ยาว 
56 เมตร ลึกลงอีก 0.15 เมตร 
หรือมีพืน้ที่ไมน่้อยกว่า 336 
ตารางเมตร 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ำที่ขุด
ลอกเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทางไปนาตาเทียม หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชน   มีถนน
คมนาคมสะดวกและปลอดภยั 

กว้าง 4 เมตร  ยาว 100 
เมตร  

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มข้ึน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

57 โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ 
ซอยบ้านแมย่ี่สุ่น    หมู่ 7 

เพื่อให้พ้ืนท่ีมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่างทุกพื้นท่ี 

ดำเนนิการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ บ้านวังหมืน่ใต้ หมู่ 7 
เส้นทางไปบ้านแมย่ี่สุ่น 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ระบบไฟฟ้าแรง
ต่ำเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟา้ใช้
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน กองช่าง 

58 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะหนองโจด หมู่ที่ 8 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
ให้มีปริมาณเพยีงพอ 

(ช่วงที่ 1)ขนาดกว้าง  ๓8.00 
เมตร ลึก 4.00 เมตร ยาว 
25.00 เมตร (ช่วงที่ 2) กว้าง 
33.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร 
ยาว 25.00 เมตร (ช่วงที่3) 
กว้าง 27.00 เมตร ลึก 4.00 
เมตร ยาว 3.00 เมตร 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของแหล่ง
น้ำที่ขดุลอก
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

59 โครงการขุดลอกสระน้ำ
สาธารณะข้างวัดป่า หมูท่ี่ 8 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
ให้มีปริมาณเพยีงพอ 

ขนาดกว้าง  58.00 เมตร 
ลึก 5.00เมตร ยาว 40.00 
เมตร 

- - - 123,616 123,616 ร้อยละของแหล่ง
น้ำที่ขดุลอก
เพิ่มขึน้ 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

60 โครงการปรับปรุง ซอ่มแซม
ห้องน้ำภายในสถานที่องคก์าร
บริการสว่นตำบลหนองบัว 

เพื่อให้บริการประชาชน 
ทั่วไปที่มาตดิต่อ 
ราชการ 

ดำเนนิการกอ่สร้างหอถัง
ประปา ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ทั่วไปที่มาติดต่อ 
ราชการ 

เพื่ออำนวยความ 
สะดวกสบายแก่ 
ประชาชนที่มา 
ติดต่อราชการ 

 
กองช่าง 

รวม 60 โครงการ  - - - 2,328,500 13,509,200 13,509,200 - - - 

แบบ ผ.02 
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โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมการ

จัดทํา ทบทวน
ปรับปรุงแผนชุมชน
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดทํา 
และทบทวนแผนชุมชน
ด้วยตนเองและนําไปใช้
เป็นแนวทางพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรมการ
จัดทําและทบทวนแผน
ชุมชนให้แก่
คณะกรรมการหมู่บา้น 
หมู่ 1-8 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทำ
แผนพัฒนา
ชุมชน 

นโยบาย 
และแผน 
สำนักปลดั 

2 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน/
ตําบล และ
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 
ประชาคมตาํบล 
และคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - - 40,000 40,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสามารถ 
แก้ไขปัญหา
ความต้องการ 
ของชุมชนได้
อย่างแท้จริง 

นโยบาย 
และแผน 
สำนักปลดั 

3 โครงการ
ประชุมสมัมนาการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนาอบต.
หนองบัว 
 
 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นและสร้าง
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้

จัดประชุมสัมมนา 
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาและ 
ออกตรวจติดตามการ 
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาประจาํปีของ
อบต.หนองบัว 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
เกิด 
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง 
องค์กรภาครัฐ
กับชุมชน 

ป้องกันฯ 
สำนักปลดั 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
4 โครงการฝึกอบรมเพื่อ

สร้างภมูิคุ้มกันทาง
สังคมให้เด็กและ
เยาวชน กิจกรรม 
(“โตไปไม่โกง”) 

เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้
เด็กและเยาวชน เป็นคนดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม     
มีความซื่อสตัย์ สจุริต 

เด็กและเยาวชนใน
ชุมชน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของผูเ้ข้า
รับการอบรมมี
จิตสาธารณะใน
การรักษา
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

เด็กและเยาวชน
เป็นคนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม       
มีความซื่อสตัย์ 
สุจรติ มี
ภูมิคุ้มกันทาง
สังคมที่ด ี

งาน
การศึกษา
สำนักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
ผู้บริหารสมาชิกสภาฯ
และพนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก
และตระหนักในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าท่ี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต.พนักงานองค์การ 
บริหารบริหารส่วนตำบล
หนองบัว 

- - - 50,000 50,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้
มาใช้บริการ ผล
การประเมินต้อง
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
70 

ผู้เข้าร่วมการอบรม
เกิดจิตสำนึกที่ดีใน
การต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติ
ปฏิบัติโดยยึดมั่น
ตามหลักประมวล
จริยธรรม 

สำนักปลดั 

รวม 5 โครงการ - - - - - 140,000 140,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 114 - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
        องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมระบบทำงานและวิธีทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ)์ 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการพัฒนาปรับปรุง

บํารุงรักษาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารภายใน
องค์กร 
 

เพื่อบํารุงรักษาระบบ 
เครือข่ายท่ีมีความเร็ว 
เหมาะสม รองรับความ 
ต้องการการใช้งาน เว็บไซต์
ของอบต.มีความทันสมัย
เป็นปัจจุบันและมี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินการปรับปรุง 
บํารุงรักษาติดตั้งเครือข่าย
และอินเตอร์เน็ตแบบไร้
สายภายในสํานักงาน และ
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ของอบต.ให้มี
ประสิทธิภาพทันสมัยอยู่
เสมอ 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงาน 

อบต.มีระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ตท่ีมี
ความเร็วและ
ประสิทธิภาพสูงท่ี 
เหมาะสม เว็บไซต์มี
ความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ี  

ประชาชน หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 50 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงาน
บุคคล 

สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการป้องกันการ
ทุจริต 

ยกระดับจิตสำนึก
รับผิดชอบในผลประโยชน์
ของสาธารณะ 

ประชาชน หมู่ท่ี 1-8  
จำนวน 50 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

สามารถนำหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา นำ
ความรู้ท่ีได้และ
ประสบการณ์ท่ี
ได้รับ ไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวันได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 115 - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป (การส่งเสริมระบบทำงานและวิธีทำงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ)์ 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

 
ตัวชี้วัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที่ 
คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 

 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
 

พ.ศ.2563 
(บาท) 

พ.ศ.2564 
(บาท) 

พ.ศ.2565 
(บาท) 

4 โครงการจัดทำแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน และเก็บภาษี
เคลื่อนท่ี 
 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บ 
ภาษีให้มีประสิทธิภาพ และ 
อํานวยความสะดวกให้แก่ 
ประชาชน 

จัดกิจกรรมออกพื้นท่ีเพื่อ
สำรวจรภาคสนามในการ
จัดทำแผนท่ีภาษี และ
ทะเบียนทรัพย์สินและออ
กรับชำระภาษีตามหมู่บ้าน
หรือสถานประกอบการ 

- - - 80,000 80,000 ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

ระบบการจัดเก็บ
ภาษีมี
ประสิทธิภาพ 
และรายได้ของ
อบต.เพิ่มขึ้น 

จัดเก็บรายได้ 
กองคลัง 

5 โครงการฝึกอบรม 
เครือข่ายเยาวชน
ประชาธิปไตย 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 

จัดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้การเมืองการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ให้กับ
เยาวชนในเขตพื้นท่ีตำบล
หนองบัว 
 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรม 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ในด้าน
การเมืองการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
มากยิ่งขึ้น 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

สำนักปลัด 

6 โครงการศูนย์บริการ
ร่วมอบต.พร้อมบริการ
ประชาชน 
 

เพื่อปรับปรุงรูปแบบการ 
ทํางานลดขั้นตอนและปรับปรุง
กระบวนการทํางาน 
และอํานวยความสะดวกใน 
การให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงรูปแบบการ
ทํางานลดขั้นตอนและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน และจัดให้มี
ศูนย์บริการร่วม เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่
ประชาชน 

- - - 50,000 50,000 จำนวนครั้งของ
การมีส่วนร่วม
โดยตรงของ
ชุมชน 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก ใน
การรับบริการ
มากขึ้น 
 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 116 - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป (การบริการประชาชน) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
7 โครงการอบรมให้ความรู้

ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มี
ความรู้ความเข้าใจใน พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ.2540 

ดำเนินการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ 
 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชน พนักงาน
ฯ ลูกจ้าง มีความรู้
ความเข้าใจใน 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ.2540ได้มาก
ยิ่งขึ้น  

งาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 
สำนักปลัด 

8 โครงการจัดต้ังศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร การ
จัดซ้ือ/จัดจ้างของอปท.
ประจำปีงบประมาณ  

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ค้นคว้าหาความรู้ในด้านต่าง 
ๆ 

จัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประจำอบต. 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
จำนวน
ผู้ใช้บริการ 

ประชาชนมีแหล่ง
ศึกษาหาความรู้และ
ข่าวสารที่ทันสมัย 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดั 

9 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ท่ีทำการอบต.
หนองบัว 
 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีทำงาน
ให้สะอาด เป็นระเบียบ
สวยงาม 

ดําเนินการปรับปรุง
สถานท่ีทํางาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงานอบต.หนองบัว 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของ
จำนวนการจัด
กิจกรรม 

พื้นท่ีมีภูมิทัศน์
สะอาด สวยงาม 
การเดินทางไปมา
สะดวก  

บริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดั 

10 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์(ปฏิทิน)
ข้อมูลข่าวสารของอบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของอบต. 

จัดทำปฏิทินแจกจ่าย
ให้กับประชาชนในตำบล 

- - - 50,000 50,000  ประชาชนได้รับปฎิ
ทินพร้อมกับได้เห็น
ผลการดำเนินงาน
อบต. 
 

บริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลดั 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 117 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการองค์กร และพัฒนาบุคลากร) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
11 โครงการดำเนินการ

เลือกตั้ง 
เพื่อดำเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น กรณีครบ
วาระ 

ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสารถึงสิทธิและ
หน้าท่ี และการมีส่วนร่วม
ในการการเมืองในการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น กรณี
ครบวาระ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
500,000 

 

 
500,000 

ร้อยละของผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง ในการมา
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมาย 
ระเบียบและ
แนวทางท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นท่ีถูกต้อง 

ทุกส่วน
ราชการ 

12 โครงการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาทรัพย์สิน 
อบต. 

เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ใน
สำนักงาน 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของจำนวน
ครั้งท่ีซ่อมแซม 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 

ทุกส่วน
ราชการ 

13 โครงการส่งเสริม
พัฒนาบุคลากร 

เพื่อพัฒนาทักษะการ
ปฏิบัติงานให้กับ 
บุคลากร ในอบต. 

การจัดหรือส่งบุคลากร
อบต.เข้ารับการฝึกอบรม
ความรู้ในการปฏิบัติ
ราชการ 

- - - 200,000 200,000 ร้อยละของบุคลากร
ทุกระดับท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม 

บุคลากรของ
อบต.มีทักษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติราชการ 
เพิ่มขึ้นฯ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 

 

14 โครงการฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดู
งาน 

เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมให้ความรู้
ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน 
สมาชิกสภาอบต.และ
บุคลากร ของ  
อบต.หนองบัว 

- - - 300,000 300,000 ร้อยละของบุคลากร
ทุกระดับท่ีเข้ารับ
การฝึกอบรม 

บุคลากร
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลัด 

 
 

 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร และการให้บริการประชาชน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป(บริหารจัดการองค์กร และพัฒนาบุคลากร) 

ที่ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที่ 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
15 โครงการศึกษาดูงาน

และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อติดตามการประเมินผล
การดำเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ศึกษาดูงานและประเมินผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง นอกสถานที่ 
ในการขยายผลการดำเนินงาน
ของโครงการของกลุ่มอาชีพ 

- - - 100,000 - ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ดำเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 

โครงการที่
ดำเนินการบรรลุ
ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตาม
เป้าหมายทีว่างไว้
เกิดประสทธิผล 

สำนักปลัด 
 
 

16 โครงการอุดหนุน
งบประมาณ สถานีสูบ
น้ำด้วยไฟฟา้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟา้
ให้กับสถานนีสูบนำ้ด้วย
ไฟฟ้า 

สถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองบัว 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละของปริมาณ
น้ำสำหรับ อุปโภค -
บริโภค จากการสูบ
น้ำที่เพิ่มขึ้น 

เพื่อการดำเนินการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

17 ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อศึกษา             
วิจัย ประเมินผล 

เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
และความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
อบต.หนองบัว 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของความพึง
พอใจและความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ผลการสำรวจความ
คิดเห็นในด้านความ
พึงพอใจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ เพือ่
ประโยชน์ในการนำ
ข้อมูลมาประเมินผล 

สำนักปลัด 

18 ประเภทค่าใชจ่ายใน
การลงทะเบียน
ฝึกอบรมสัมนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมสัมนา 
ของบุคลากรในองค์กร  

บุคลากรในองค์กรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว  

- - - 200,000 200,000 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของ
บุคลากรที่ได้รับการ
ลงทะเบียนฝึกอบรมฯ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด   
/กองคลัง   
/กองช่าง    

/กอง
สาธารณสุขฯ 

19 ประเภทค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ้่ายในการ
เดินทางไปราชการ ของ
บุคลากรในองค์กร  

บุคลากรในองค์กรในองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว 

- - - 150,000 150,000 การปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้บุคลากร
สามารถเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ 
บรรลุวัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด   
/กองคลัง   
/กองช่าง    

/กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 19 โครงการ - - - - - 2,000,000 1,900,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

-แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและปา่ไม้ 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 

ผลลัพธ์ที ่
คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม

พระเกียรติ 
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ 
ประชาชนในการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ตําบล ร่วมกันปลูกป่าเน่ืองใน
วันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่
แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ 
 

- - - ๑๐0,000 ๑๐0,000 ร้อยละของ
พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ได้พ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
/สำนักปลัด 

2 โครงการทำแนวกันไฟป่า เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันไฟป่า 
 

จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขต 
อบต. 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ไฟป่าลดลง 

การเกิดไฟป่า
ในพื้นท่ีลดลง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/สำนักปลัด 

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งท่องเท่ียวน้ำตกเฒ่า
โต ้

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามและเป็นการดึงดูด
นักท่องเท่ียว 
 
 

บริเวณน้ำตกเฒ่าโต้ - - 
 
 

- 200,000 200,000 ร้อยละของ
นักท่องเท่ียว
ท่ีเพิ่มขึ้น 

พื้นบริเวณ
น้ำตกเฒ่าโต้มี
ภูมิทัศน์ท่ี
สวยงาม        
น่าเท่ียวชม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
/สำนักปลัด 

4 โคงการอุดหนุน
งบประมาณในการป้องกัน
ไฟป่าในชุมชน  ในเขต
อบต. 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันไฟป่า 

จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขต 
อบต. 

   20,000 20,000 ร้อยละของ
พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ได้พ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
/สำนักปลัด 

5 โครงการปลูกป่าชุมชนตาม
ข้างถนนสองฝั่งทางเส้นสุข
เกษม-หนองหว้า 

เพื่อสร้างจิตสํานึกให้แก่ 
ประชาชนในการฟื้นฟู 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้ประชาชนใน
ตําบล หนองบัว ร่วมกันปลูก
ป่าเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ 
เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อ
แห่งชาติ 

- - - ๑๐0,000 ๑๐0,000 ร้อยละของ
พื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ได้พ้ืนท่ีสีเขียว
เพิ่มขึ้น กองสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม 
/สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่ 1 )พ.ศ.2561-2565 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 

ท่ี 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
 

ตัวชี้วัด(KPI) 
ผลลัพธ์ท่ี 

คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

6 โครงการสนับสนุนถังน้ำ
สเปรย์โยกเพื่อดับไฟป่า 

เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการป้องกันไฟป่า 
 

จัดทำแนวป้องกันไฟป่าในเขต 
อบต. 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของ
ไฟป่าลดลง 

การเกิดไฟป่าใน
พื้นท่ีลดลง 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม
/สำนักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
ในการป้องกันไฟป่า เพื่อ
รักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันไฟป่า เพื่อให้
ประชาน ในเขต อบต.ปลูก
ป่า รู้ถึงการใช้ประโยชน์จาก
ป่าโดยไม่สร้างความเสียหาย
ให้กับป่า  

จัดอบรมให้ประชาชนในตำบล
หนองบัว หมู่ท่ี 1-8 จำนวน 
50 คน 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจ และ
เทคนิคในการดับ 
และการป้องกัน
ไฟป่า 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดลอ้ม
/สำนักปลัด 

8 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการดับไฟป่า  
(ถังดับเพลิง) 

1.เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา 
2.เพื่อป้องกันและ
เตรียมพร้อมต่อสถานการณ์
ไฟป่าท่ีอาจเกิดขึ้น 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์การป้องกัน
และระงับไฟป่า 

- - - 100,000 100,000 จำนวนร้อย
ละที่ลดลง
ของการเกิด
ไฟป่า 

1.ลดความ
สูญเสียจากการ
เกิดไฟป่า 
2.สามารถช่วย
ระงับการเกิดไฟ
ป่าได้ทันท่วงท่ี 

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม
/สำนักปลัด 

รวม จำนวน 8 โครงการ - - - - - 5๙๐,๐๐๐ 5๙๐,๐๐๐ - - - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 121 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวและบริการ 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

-แผนงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมให้

ความรู้การสร้าง
สุขลักษณะและรักษา
ความสะอาดตลาด
ชุมชนเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การดูแลรักษาพื้นท่ี
สาธารณะ 
 

ผู้ขายและประชาชนใน
เขตตำบลหนองบัว โดยจัด
กิจกรรม 1 ครั้ง/ปี 

- - - 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
ความรู้ร้อยละ80  
ผู้ใช้บริการตลาด
ชุมชนมีความพึง
พอใจร้อยละ 80 

ตลาดชุมชนมีความ
ยั่งยืนมีกฎระเบียบใน
การรักษาความ
สะอาดร่วมกัน 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

2 โครงการจัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียวในเขตพื้นท่ี
ตำบล  หนองบัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการ
ท่องเท่ียว 

จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียวป้ายนำ
ทาง ป้ายประชาสัมพันธ์
บริการข้อมูลการท่องเท่ียว
ครอบคลุมและท่ัวถึง 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ 
สามารถตรวจสอบ
สถานท่ีท่องเท่ียวได้
จากป้าย
ประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวกสบายใน
การท่องเท่ียว 

 
งานส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

3 โครงการส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
อันเป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่
ประชาชน 

ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขตตำบล
หนองบัว 

- - - 80,000 80,000 ประชาชนร้อยละ
80 มีความพึงพอใจ
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการค้าและการ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวรับรู้
ข้อมูลกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว, ประชาชน
มีอาชีพและมีรายได้
จากด้านการท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 122 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

-แผนงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
4 โครงการส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในตำบลหนองบัว 

เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

กิจกรรมจัดทำและพัฒนา
ฐานข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ
ในตำบลหนองบัว 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสนใจและรู้สึก
รับผิดชอบต่อการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที และมีส่วน
ร่วมมือในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีอย่าง
ยั่งยืน 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววนอุทยาน
น้ำตกเฒ่าโต้ 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น
อันเป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพและ
กระจายรายได้สู่
ประชาชน 

ประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียววนอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้ 

- - - 70,000 70,000 ประชาชนร้อยละ
80 มีความพึงพอใจ
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการค้าและการ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวรับรู้
ข้อมูลกิจกรรมการ
สถานท่ีท่องเท่ียว, 
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้จากด้านการ
ท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว  

เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ด้านการท่องเท่ียวของ
ตำบลหนองบัว 

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวของ
หมู่บ้าน 

- - - 30,000 30,000 ประชาชนร้อยละ
80 มีความพึงพอใจ
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการค้าและการ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวรับรู้
ข้อมูลกิจกรรมการ
สถานท่ีท่องเท่ียว, 
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้จากด้านการ
ท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 123 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

-แผนงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
7 โครงการ

ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเท่ียวชุมชน     

เพื่อสร้างอัตลักษณ์
ด้านการท่องเท่ียวของ
ตำบลหนองบัว 

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรม
ด้านการท่องเท่ียวของ
หมู่บ้าน 

- - - 20,000 20,000 ประชาชนร้อยละ
80 มีความพึงพอใจ
และมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากการค้าและการ
ท่องเท่ียว 

นักท่องเท่ียวรับรู้
ข้อมูลกิจกรรมการ
สถานท่ีท่องเท่ียว, 
ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้จากด้านการ
ท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

8 โครงการส่งเสริมศูนย์
การเรียนรู้ แหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพื่อนำเสนอสร้างการ
รับรู้ความเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นท่ี
ในด้านเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ประชาชนในเขต อบต.
หนองบัว 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นักท่องเท่ียว และ
ประชาชนท่ัวไป ได้
รับรู้ความเป็น
เอกลักษณ์ของพื้นท่ี
ในด้านเอกลักษณ์
วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

9 โครงการฝึกอบรม
ความรู้ด้านการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ด้านการท่องเท่ียว
และพัฒนาการ
ให้บริการนักท่องเท่ียว 

จัดกิจกรรมอบรมความรู้
ด้านการท่องเท่ียวจำนวน 
1 ครั้ง/ปี 

- - - 30,000 30,000 1.ร้อยละของผู้เข้า
ราวมกิจกรรม 
2.นักท่องเท่ียวพึง
พอใจในการ
ให้บริการ 

กิจกรรมการท่องเท่ียว 
และการให้บริการ 
นักท่องเที่ยวมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

10 โครงการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว   

1.เพื่อให้แหล่ง
ท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบล
หนองบัวเป็นที่รู้จัก 
2.นักท่องเท่ียวสามารถ
เข้าถึงข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว ครบถ้วน 

1.มีการประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
2.มีการจัดทำเว็บไซต์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- - - 20,000 20,000 1.สื่อประชาสัมพันธ์
เช่น แผ่น ป้าย ไว
นิล ประชาสัมพันธ์ 
2.เว็บไซต์ของแหล่ง
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี 

แหล่งท่องเท่ียวใน
พื้นท่ีตำบลหนองบัว
เป็นท่ีรู้จักอย่างทั่วถึง งานส่งเสริมการ

ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 
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ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
11 โครงการส่งเสริม

ตลาดชุมชน สินค้า
เกษตร ผลิตภัณฑ์ 
บริการท่องเท่ียว และ
ของดีตำบลหนองบัว 

เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลิตภัณฑ์บริการ
ท่องเท่ียวและของดี
ตำบลหนองบัว 

ออกร้านจำหน่ายสินค้า 
นิทรรศการสินค้าเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ บริการ
ท่องเท่ียว และของดีตำบล
หนองบัว 

- - - 50,000 50,000 จำนวนนักท่องเท่ียว
ท่ีเข้าชมงานและ
เลือกซ้ือสินค้า 

ประชาชนได้บริโภค
สินค้ามีคุณภาพราคา
ถูก ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของดีตำบลหนองบัว
เป็นท่ีรู้จัก 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

12 โครงการบวงสรวง
สักการะสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 
จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปี 2564 
(และบวงสรวง
สักการะศาลปู่หลุบ) 

เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน 
พระมหากษัตริย์และ
ส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวตำบลหนอง
บัว 

ได้แสดงออกถึงความ
เคารพจงรักภักดี สืบทอด
ประเพณี ความเชื่อและ
ส่งเสริม กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวประจำปีของ
จังหวัด หนองบัวลำภู 

- - - 100,000 100,000 1.มีกิจกรรมร่วมกัน
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาน
บัน 
พระมหากษัตริย์
และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเท่ียว 

ประชาชนได้ร่วมสืบ
ทอดประเพณีโบราณ 
ความเชื่อและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

สำนักปลัด 
(กองทุนศาลปู่) 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 

-แผนงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
13 โครงการจัดทำป้าย

ประชาสัมพันธ์สถานท่ี
ท่องเท่ียว ป้ายนำทาง
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
ป้ายเตือนสำหรับพ้ืนท่ี
อันตรายภายในเขต
ตำบลหนองบัว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารด้านการ
ท่องเท่ียว 

1.มีป้ายประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียว ป้ายนำ
ทาง และป้าย
ประชาสัมพันธ์บริการด้าน
ข้อมูล การท่องเท่ียวท่ี
ครอบคลุมท่ัวถึง 
2.มีการติดตั้งป้ายเตือน
สำหรับพ้ืนท่ีอันตราย 

- - - 50,000 50,000 1.นักท่องเท่ียว
สามารถตรวจสอบ
สถานท่ีท่องเท่ียวได้
จากป้าย
ประชาสัมพันธ์
สถานท่ีท่องเท่ียว
ป้ายนำทาง 
2.มีป้ายเตือน
สำหรับพื้นท่ี
อันตราย 

1.นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวกในการ
ท่องเท่ียว 
2.นักท่องเท่ียวได้
รับทราบข้อมูล เกิด
ความปลอดภัย ลด
อันตราการเกิด
อุบัติเหตุในพื้นท่ี
ท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

14 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์แหล่งท่องเท่ียว 

เพื่อสร้างภาพลักษณ์
แก่แหล่งท่องเท่ียวใน
เขตตำบลหนองบัว 

จุดชมวิว ซุ้มประตู จุด
เช็คอินบริเวณน้ำตกเฒ่า
โต้ ตลาดชุมชน หมู่บ้าน 
ท่องเท่ียวบ้านห้วยทราย-
ภูพานทอง 

- - - 50,000 50,000 จำนวนอย่างน้อย  
ปีละ 1 แห่ง 

นักท่องเท่ียวเกิดความ
ประทับใจและมี
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

กองช่าง 

15 โครงการอบรมไกด์
ชุมชนและสมาชิก
บ้านพักโฮมสเตย์ 

เพื่อส่งเสริมให้มีไกด์
ชุมชน นักเล่าเรื่อง 
และพัฒนาบ้านพัก
โฮมสเตย์เพื่อรองรับ
นักท่องเท่ียว 

อบรมให้เกิดไกด์และ
สมาชิกมีความรู้และมี
จิตสำนึกในในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแกน
นำกลุ่มกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

- - - 20,000 20,000 ไกด์และสมาชิก
บ้านพักโฮมสเตย์
สามารถเล่าเรื่อง
ชุมชน แหล่ง 
ท่องเท่ียวและให้
ความรู้แก่
นักท่องเท่ียว ร้อย
ละ 100 

มีไกด์ชุมชนและ
นักเล่ารเรื่อง ผู้บริการ
บ้านพักโอม สเตย์ ไว้
บริการ นักท่องเท่ียว 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
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-แผนงานวิชาการวางแผนและสง่เสริมการท่องเท่ียว 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
16 โครงการอบรม

ยกระดับมาตรฐาน
ตลาดชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว 

เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการบริหาร
จัดการตลาดให้ได้ 
มาตรฐานตลาดชุมชน
เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว แก่ผู้ค้าและ
ประชาชนในเขต
ตำบลหนองบัว 

ผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการในตลาดชุมชน
บ้าน ภูพานทอง 

- - - 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วมอบรมมี
องค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการตลาด 
เล็งเห็นความสำคัญ
เรื่องมาตรฐาน
ควบคุมตลาดมาก
ขึ้นเกิดจิตสำนึกใน
การดูแล ความ
สะอาด และช่วยกัน
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
บริเวณตลาด
ร่วมกัน 

1.มีตลาดชุมชนท่ี
สะอาด ได้มาตรฐาน 
2.ผู้เข้าใช้บริการเกิด
ความประทับใจ 
3.ผู้ค้าขายมีรายได้
สูงขึ้น 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

 
กองสาธารณสุข

ฯ 

17 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนใน
การดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำตกเฒ่าโต้ 

เพื่อสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดูแล
รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
น้ำตกเฒ่าโต้ 

กิจกรรมจัดทำและพัฒนา
ฐานข้อมูลลักษณะทาง
กายภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ 
ของน้ำตกเฒ่าโต้ 

- - - 10,000 10,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความสนใจ และรู้สึก
รับผิดชอบต่อการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นท่ี และมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการพื้นท่ีอย่าง
ยั่งยืน 

งานส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 
สำนักปลัด 

 
กองสาธารณสุข

ฯ 

รวม 17 โครงการ - - - - - 700,000 700,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการดำเนินกิจการ

ด้านการรักษาความสงบ
และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
(7 วันอันตราย) 

เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
อำนวยความสะดวกใน
การจราจร 

ตั้งจุดตรวจวันขึ้นปีใหม่ 
และวันสงกรานต์ 

- - - 170,000 170,000 ร้อยละของ
อุบัติเหตุท่ีลดลง 

อุบัติเหตุลดลง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้าน
สีขาวปลอดอบายมุขและ
อาชญากรรม 
 

เพื่อลดปัญหา
อาชญากรรม 
และอบายมุขในเขตชุมชน 

จัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่และเฝ้าระวังการ
เล่นการพนันและมั่วสุม
อบายมุข 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของการ
เกิดอาชญากรรม
ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมทบทวน 
อปพร.  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
สมาชิก อปพร.ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ทบทวนอปพร.ในเขต 
อบต. 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของอป
พร.ต่อจำนวน
ประชากร 

สมาชิก อปพร.มี
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

4 โครงการอุดหนุนโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ให้กับหน่วยงานอื่น 

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ในการป้องกันปัญหายา
เสพติด 
 

อุดหนุนหน่วยงานอื่น  
ท่ีเกี่ยวข้อง          
(ป้องกันจังหวัด) 

- - - 30,000 30,000 ร้อยละของการ
บำบัด 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
และนำผู้เสพเข้า
บำบัด 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

5 โครงการ/กิจกรรม สำหรับ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 

เพื่อฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย 
พิบัติหลักสูตรทบทวนใน
แต่ละปี 

จิตอาสา ภายในตำบล
หนองบัว 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของจิต
อาสาท่ีรับความรู้
ในการปฏิบัติงาน
จิตอาสาในกรณี
เกิดภัยพิบัติ 

สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

 

 
 

 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 128 - 

        รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือความสงบสุข 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

-แผนงานรักษาความสงบภายใน (การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
6 โครงการบริหารจัดการ

ศูนย์ ศพส.ต.หนองบัว 
เพื่อส่งเสริมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน 

ดําเนินการจัดสถานท่ีเก็บ
รวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ด้านยาเสพติด  
 

- - - 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ติด
สิ่งเสพติดลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในตําบล
ลดลง 

ศูนย์ ศพส. 
อบต.หนองบัว 

7 โครงการบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ
และผู้ติดยาเสพติด 
 

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดภายในชุมชน 

ดําเนินการส่งผู้ติดยาเสพ
ติดในตําบลไปบําบัดและ
ฟื้นฟูสภาพท่ีศูนย์บําบัดฯ 

- - - 10๐,000 10๐,000 ร้อยละของผู้ติด
สิ่งเสพติดลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในตําบล
ลดลง  

ศูนย์ ศพส. 
อบต.หนองบัว 

8 โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้
ผ่านการบําบัดและฟื้นฟู 
คืนคนดีสู่สังคม 
 

เพื่อส่งเสริมการป้องกัน 
และ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ภายในชุมชน 

ดําเนินการฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบําบัดและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
 

- - - 100,000 100,000 ร้อยละของผู้ติด
สิ่งเสพติดลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในตําบล
ลดลง  

ศูนย์ ศพส. 
อบต.หนองบัว 

9 โครงการด้านป้องกันและ
แก้ไขปัญหาตาม
ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกัน 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

ประชาชนตำบลหนองบัว - - - 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ติด
สิ่งเสพติดลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในตําบล
ลดลง  

ศูนย์ ศพส. 
อบต.หนองบัว 

10 โครงการฝึกอบรมเพ่ือให้
ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ในชุมชน 

เพื่อใหป้ระชาชน 
รับทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยของยาเสพติด  
 

ประชาชนตำบลหนองบัว 
หมู่ท่ี 1-8             
จำนวน 50 คน 

- - - 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ติด
สิ่งเสพติดลดลง 

ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติด ภายในตําบล
ลดลง 

ศูนย์ ศพส. 
อบต.หนองบัว 

รวม 10  โครงการ - - - - - 710,000 710,000 - - - 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 129 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
         สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี  
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนน 

ลาดยาง ซอยเกษตร  
1 หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 4,000 
ตารางเมตร 

- - - 1,700,000 1,700,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน 
ลาดยาง เส้นสุขเกษม-โนน
สูง หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 6 เมตร ยาว   
4,000 เมตร หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 24,000 
ตารางเมตร 

- - - 12,251,000 12,251,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ีเป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามลำพะเนียง หมู่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน  มี
สะพานข้ามลำห้วย การ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ดำเนินการก่อสร้างตาม
แบบมาตรฐาน  

- - - 15,000,000 15,000,000 ร้อยละของ
จำนวนสะพาน 
ข้ามลำห้วย 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการขุดสระวังน้ำเย็น
หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

กว้าง 200 เมตร ยาว 
150 เมตรลึก 5 เมตร 

- - - - 3,000,000 ร้อยละ ของ
ประชาชนท่ี
ได้รับประโยชน์ 
 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 130 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

5 โครงการขุดลอกลำห้วย
ทราย หมู่ 1 

เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ
สาธารณะ 

ตามแบบอบต.กำหนด - - - 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
แหล่งน้ำท่ีขุด
ลอกเพิ่มขึ้น 

แหล่งน้ำได้รับ
การดูแล กองช่าง 

6 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้านเสา
เล้า หมู่ท่ี 6-บ้านโคกกุง 
(เขตตำบลบ้านขาม) 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร ยาว   
2,000 เมตร รวม
ไหล่ทาง (หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 16,000 
ตารางเมตร) 

- - - 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

7 
 
 
 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง สายห้วยบง-
บ้านเสาเล้า หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร ยาว   
2,000 เมตร รวม
ไหล่ทาง (หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่า 16,000 
ตารางเมตร) 

- - - 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 131 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

8 โครงการสร้างฝายน้ำล้น 
ลำพะเนียง บ้านสุขเกษม 
หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภคอย่าง
พอเพียง 

ตามแบบกรม
ชลประทาน กำหนด 

- - - 45,000,000 45,000,000 ร้อยละของ
จำนวนฝายที่
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
อุปโภค บริโภค
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaitic 
Concrets(โดยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling)สายบ้านภู
พานทองหมู่ท่ี 2       
บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี 1  
(ช่วงท่ี 1) 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

(ช่วงท่ี 1) กว้าง 8 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร รวมไหล่ทาง 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
24,000 ตร.ม. 
ตำบลหนองบัว  
อำเภอเมือง      
จังหวัดหนองบัวลำภู 

- - - 13,507,000 13,507,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaitic 
Concrets(โดยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling)สายบ้านภู
พานทองหมู่ท่ี 2 บ้านห้วย
ทราย หมู่ท่ี 1(ช่วงท่ี 2) 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

(ช่วงท่ี 2)กว้าง 8 
เมตร ยาว3,000 
เมตร รวมไหล่ทาง 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
24,000 ตร.ม.ตำบล
หนองบัว อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

- - - 13,507,000 13,507,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02/1 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 132 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

11 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แบบ Asphaitic 
Concrets(โดยวิธี 
Pavement in Place 
Recycling)สายบ้านเสา
เล้า-โคกกุง บ้านเสาเล้า 
หมู่ท่ี 6  

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,000 เมตร รวม
ไหล่ทาง หรือมีพื้นท่ี
ไม่น้อยกว่าน้อยกว่า 
16,000 ตร.ม. 

- - - 9,000,000 9,000,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นวัง
หมื่นใต้ หมู่ท่ี 7 เชื่อม
ถนนสุขเกษม-นาเลิง   
บ้านวังหมื่นใต้ หมู่ท่ี 7  

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร 
ตำบลหนองบัว 
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

- - - 3,048,000 3,048,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
บ้านนาแค-น้ำตกเฒ่าโต้ 
ตำบลหนองบัว      
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร 

- - - 1,773,000 1,773,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 133 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

14 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หนองแซง-บ้านวังน้ำขาว 
ตำบลหนองบัว      
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อให้ประชาชน        
มีถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร  

- - - 3,585,000 3,585,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองบัว  

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ รู้จักป้องกัน
ตนเองจากโรคและสาร
เสพติด 

ขนาดกว้าง 22 เมตร 
ยาว 42 เมตร 
จำนวน 1 สนาม 

- - - 2,043,000 2,043,000 ร้อยละของ
ชุมชนมีสนาม
กีฬาที่ได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพื่อใช้
ในการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา
ท่ีได้มาตรฐาน
และเกิดความ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างโรงยิม
เอนกประสงค์        
ขนาด 30x50 เมตร 
บริเวณองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองบัว ตำบล
หนองบัว   อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อ
สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ รู้จักป้องกัน
ตนเองจากโรคและสาร
เสพติด 

ขนาด 30x50 เมตร - - - 12,560,000 12,560,000 ร้อยละของ
ชุมชนมีสนาม
กีฬาที่ได้
มาตรฐาน
ร้อยละ 80 

มีสถานท่ีเพื่อใช้
ในการออกกำลัง
กายและเล่นกีฬา
ท่ีได้มาตรฐาน
และเกิดความ
ปลอดภัย  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)งานวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว 042-312725          หน้า - 134 - 

รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
ขนาดกลาง (Size M 
รูปแบบธรรมชาติและพื้น
ถิ่น) บริเวณอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้ บ้านภูพานทอง 
หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองบัว  
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว ยกระดับ
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว
และบริการท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ได้ตามแบบมาตรฐาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวเพ่ือ
คนท้ังมวล (กรมการ
ท่องเท่ียว) ส่งเสริมภาค
ธุรกิจการท่องเท่ียวและ
บริการ มุ่งเน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
(Responsible 
Tourism) อุตสาหกรรม
การให้บริการ  
(Hospitality industry) 
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ขนาดกว้าง 9.80 
เมตร ยาว 11.80 
เมตร พ้ืนท่ีรวม 45 
ตารางเมตร 

- - - 840,000 840,000 ประชาชนมี
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว
ท่ีได้
มาตรฐาน          
จำนวน 1 
แห่ง  เพิ่ม
อัตราการ
ท่องเท่ียว
พักผ่อน    
ซ้ือสินค้าและ
บริการใน
แหล่ง
ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20
  

มีศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวท่ีได้
มาตรฐานตาม
แบบมาตรฐานสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือคน
ท้ังมวล (กรมการ
ท่องเท่ียว) มี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านไปมาบริเวณ
อุทยานน้ำตกเฒ่า
โต้ ถนนทางหลวง
หมายเลข 210 
อุดรธานี-เลย 
  

กองช่าง 

 
 
 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

18 โครงการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการนักท่องเท่ียว 
ขนาดกลาง (Size M 
รูปแบบไทยร่วมสมัย) 
บริเวณสวนสาธารณะบ้าน
ภูพานทอง บ้านภูพาน
ทอง หมู่ท่ี 2 ตำบลหนอง
บัว  อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว ยกระดับ
คุณภาพแหล่งท่องเท่ียว
และบริการท่ีเกี่ยวข้อง
ให้ได้ตามแบบมาตรฐาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
ด้านการท่องเท่ียวเพื่อ
คนท้ังมวล (กรมการ
ท่องเท่ียว) ส่งเสริมภาค
ธุรกิจการท่องเท่ียวและ
บริการ มุ่งเน้นการ
ท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
(Responsible 
Tourism) อุตสาหกรรม
การให้บริการ  
(Hospitality industry) 
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ 

ขนาดกว้าง 9.80 
เมตร ยาว 11.80 
เมตร พ้ืนท่ีรวม 45 
ตารางเมตร 

- - - 762,000 762,000 ประชาชนมี
ศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียว
ท่ีได้
มาตรฐาน          
จำนวน 1 
แห่ง       
เพิ่มอัตราการ
ท่องเท่ียว
พักผ่อน    
ซ้ือสินค้าและ
บริการใน
แหล่ง
ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20
  

มีศูนย์บริการ
นักท่องเท่ียวท่ีได้
มาตรฐานตาม
แบบมาตรฐานสิ่ง
อำนวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเท่ียวเพ่ือคน
ท้ังมวล (กรมการ
ท่องเท่ียว) มี
ความสะดวก
ปลอดภัย 
สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านไปมาบริเวณ
อุทยานน้ำตกเฒ่า
โต้ ถนนทางหลวง
หมายเลข 210 
อุดรธานี-เลย 
  

กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

19 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
คอย ขนาดกลาง (Size M 
รูปแบบธรรมชาติและพื้น
ถิ่น) บริเวณอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้ บ้านภูพานทอง 
หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองบัว  
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับชุมชน 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน 
สร้างอาชีพ สร้างรายได้
ให้เกิดในท้องถิ่นและ
ชุมชน อันจะส่งผลต่อ
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
คุณภาพชีวิต           
ในระดับมหภาค ต่อไป          

ขนาดกว้าง 10.90 
เมตร ยาว 10.90 
เมตร พ้ืนท่ีรวม 49 
ตารางเมตร 

- - - 672,000 672,000 ประชาชนมี
ศาลาพักคอย 
ได้มาตรฐาน 
จำนวน 1 
แห่ง เพิ่ม
อัตราการ
ท่องเท่ียว
พักผ่อน    
ซ้ือสินค้าและ
บริการใน
แหล่ง
ท่องเท่ียว
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20 

มีศาลาพักคอยท่ี
ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภัย 
สะอาดและผ่าน
มาตรฐานด้าน
สาธารณสุข 
สามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวและ
ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านไปมาบริเวณ
หน้าอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้ ถนนทาง
หลวงหมายเลข 
210 อุดรธานี-
เลย 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ขนาดเล็ก(Size s)  
รูปแบบร่วมสมัย บริเวณ
อุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ บ้าน
ภูพานทอง หมู่ท่ี 2 ตำบล
หนองบัว  อำเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลำภู 

เพื่อดำเนนิการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่ง
อำนวยความสะดวกด้านการ
ท่องเทีย่วในเขตพืน้ทีต่ำบล
หนองบัว เพื่อรองรับการ
ท่องเทีย่วและบรกิารวถิีใหม่ 
(New normal) มี
หลักประกันความปลอดภยั
แกน่ักท่องเทีย่วในภาวะปกติ
และภาวะวิกฤต 

ขนาดกว้าง 9.50 
เมตร ยาว 10.70 
เมตร พ้ืนท่ีรวม 32 
ตารางเมตร 

- - - 763,000 763,000 ประชาชนมี
ห้องน้ำสาธารณะ
ที่ได้มาตรฐาน 
จำนวน 1 แห่ง 
เพิ่มอัตราการ
จอดแวะเพื่อใช้
บริการห้องน้ำ 
พักผ่อน ซื้อสินค้า
และบริการใน
แหล่งท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน ร้อยละ 
20 

ห้องน้ำสาธารณะที่
ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย สะอาด
และผ่านมาตรฐาน
ด้านสาธารณสุข 
สามารถรองรับ
นักท่องเทีย่วและ
ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมาบริเวณ
หน้าอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้  

กองช่าง 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 1 )พ.ศ.2561-2565 
                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
ขนาดกลาง(Size M 
รูปแบบร่วมสมัย) บริเวณ
สวนสาธารณะบ้านภูพาน
ทอง บ้านภูพานทอง    
หมู่ท่ี 2 ตำบลหนองบัว  
อำเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวลำภู 

เพื่อดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
และสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเที่ยวในเขตพื้นท่ี
ตำบลหนองบัว เพื่อ
รองรับการท่องเที่ยว
และบริการวิถีใหม่ 
(New normal)       
มีหลักประกันความ
ปลอดภัยแก่
นักท่องเที่ยวในภาวะ
ปกติและภาวะวิกฤต 

ขนาดกว้าง 10.70 
เมตร ยาว 11.70 
เมตร พ้ืนท่ีรวม 45 
ตารางเมตร 

- - - 1,588,000 1,588,000 ประชาชนมี
ห้องน้ำ
สาธารณะที่ได้
มาตรฐาน 
จำนวน 1 
แห่ง เพิ่มอัตรา
การจอดแวะ
เพื่อใช้บริการ
ห้องน้ำ 
พักผ่อน ซ้ือ
สินค้าและ
บริการใน
แหล่ง
ท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 20 

ห้องน้ำสาธารณะที่
ได้มาตรฐาน มี
ความปลอดภยั 
สะอาดและผา่น
มาตรฐานด้าน
สาธารณสุข 
สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวและ
ประชาชนที่สัญจร
ผ่านไปมาบริเวณ
หน้าอุทยานน้ำตก
เฒ่าโต้  

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
แบบ Asphaitic 
Concrets (โดยวิธี 
Pavement in – Place 
Recycling) สายบ้านเส้า
เล้า หมู่ 6 - บ้านโคกกุง  

เพื่อให้ประชาชน  มี
ถนนคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

กว้าง 8 เมตร ยาว 
600 เมตร  หรือมี
พื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,800 ตารางเมตร  

- - - 2,700,000 2,700,000 ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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                     สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชวีิตที่ดี และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมลูค่าสนิค้าการเกษตรอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน 
 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ยุทธศาสตร์ที่ 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมชน(งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค) 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
 

ตัวช้ีวัด(KPI) 
ผลลัพธ์ที ่

คาดว่าจะไดร้ับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ พ.ศ.2561 

(บาท) 
พ.ศ.2562 

(บาท) 
พ.ศ.2563 

(บาท) 
พ.ศ.2564 

(บาท) 
พ.ศ.2565 

(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้นสุข
เกษม-ห้วยคร้อ บ้านสุข
เกษม หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร        
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  

- - 6,023,000 6,023,000 - ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
เส้นภูเงิน -วัดป่า        
บ้านภูพานทอง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร        
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  

- - 6,023,000 6,023,000 - ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก    
เส้นคุ้มคำใหญ่         
บ้านภูพานทอง หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชน มีถนน
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

กว้าง 5 เมตร        
ยาว 2,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร    
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
10,000 ตารางเมตร  

- - 6,023,000 6,023,000 - ร้อยละของ
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
เป็น
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจร 

กองช่าง 

รวม 25 โครงการ - - - - 18,069,000 177,368,000 162,299,000 - - - 
 

 
 
 

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

1 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

1.เพื่อให้การ
ดำเนินงานในองค์กรมี
ระบบและ
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์
และอุปกรณ์สำนักงาน 
เพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้กับฝา่ยงาน
ต่างๆในอบต. 
เพื่อใช้ในกิจการชอง
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้ม ๒ ช้ัน        
๒๐ ช่องจำนวน 1 หลัง  

- - - 5,000 5,000 สำนักปลดั 

2 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน
pc แบบตั้งโตะ๊ จำนวน 3 
เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 

- - - 51,000 51,000 สำนักปลดั 

3 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์สีและขาวดำ แบบ
ALL in One  จำนวน 3   
เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท 

- - - 15,000 15,000 สำนักปลดั 

4 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อพัดลมโคจรรวมอุปกรณ์
ติดตั้ง จำนวน 5 ตัว ๆ 3,000 
บาท 

- - - 15,000 15,000 สำนักปลดั 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

5 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

 
1.เพื่อให้การ

ดำเนินงานในองค์กรมี
ระบบและ

ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์
และอุปกรณ์สำนักงาน 

เพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้กับฝา่ยงาน

ต่าง ๆ ในอบต. 
เพื่อใช้ในกิจการชอง
องค์การบริหารส่วน

ตำบล 

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 
จำนวน  1  เครื่อง 

- - - 22,000 22,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
6 แผนงาน

บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊
พร้อมจอ และเครื่องสำรองไฟ 
จำนวน  1  เครื่อง 

- - - 20,000 20,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

7 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ทำงานผู้บริหาร       
จำนวน  1  ตัว 

- - - 5,000 5,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

8 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ทำงานเหล็ก        
จำนวน  2  ตัว 

- - - 9,000 9,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิง
กลางมีโช๊คขาเหล็ก จำนวน   
2 ตัว 

- - - 4,800 4,800 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565  

10 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อครภุัณฑ์
ยานพาหนะในการเกบ็ขน
ขยะ ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับปริมาณขยะ
ที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

รถบรรทุกขยะแบบอัด
ท้าย จำนวน 1 คัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,700,๐๐๐ 

 
2,700,๐๐๐ 

 
กอง

สาธารณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม 

11 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์อื่น เพื่อใช้สำหรับการกำจัด
แมลงและศัตรูพืชทางการ
เกษตรการฆ่าเชื้อโรคหรือ
การป้องกันกำจัดแมลงซึ่ง
เป็นพาหะนำโรคเช่นยุง
แมลงเป็นต้น 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอก
ควันปริมาณการฉดีพ่น
น้ำยาไม่น้อยกว่า 40 
ลิตรต่อช่ัวโมงจำนวน 1 
เครื่อง  

- - - 59,000 59,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

12 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป
เกี่ยวกับ
สาธารณสุข 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 

เพื่อใช้สำหรับการตัดหญ้า
เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ และ
การบริการสาธารณะ ตาม
อำนาจหน้าที่ภายในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ อบต. 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้แบบ
ข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง  

- - - 38,000 38,000 กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 

13 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ (ปริ๊น
เตอรส์ี)แบบ All-In-One 
คือเป็นท้ัง Printer, 
Scanner, เครื่องทำสำเนา
หรือถ่าย จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 5,000 5,000 กองคลัง 

14 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อให้การปฏิบัติงานม ี
ประสิทธิภาพ 

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จำนวน 1 เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน 
- ตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

- - - 21,000 21,000 กองคลัง 

15 แผนงาน
บริหารงานคลัง 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

1.เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์และ
อุปกรณ์สำนักงาน เพื่ออำนวย
ความสะดวก ให้กับฝ่ายงาน
ต่างๆในอบต. 
เพื่อใช้ในกิจการชององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบ
บานเลื่อน กระจก ขนาด 
5 ฟุต ภายในมีแผ่นช้ัน
ปรับระดับ 2 แผ่นจำนวน 
2 หลัง 

- - - 10,000 10,000 กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.03 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

16 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

 
 
 
 

1.เพื่อให้การ
ดำเนินงานในองค์กรมี

ระบบและ
ประสิทธิภาพ 

2.เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์
และอุปกรณ์สำนักงาน 

เพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้กับฝา่ยงาน

ต่าง ๆในอบต. 

เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ  

- - - 22,000 22,000 สำนักปลดั 
 

17 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เครื่องพิมพ์สีและขาวดำ แบบALL 
in One  จำนวน 2 เครื่อง  

   8,600 8,600 สำนักปลดั 
 

18 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

ผ้าม่านพร้อม
อุปกรณ ์

จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  - - - 50,000 50,000 สำนักปลดั 
 

19 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

เก้าอี้สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิง
กลางมีโช๊คขาเหล็ก จำนวน 4 ตัว 

- - - 9,600 9,600 สำนักปลดั 
 

20 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โต๊ะทำงาน จัดซื้อโตะ๊ทำงานขาเหล็ก 2 ตัว - - - 9,000 9,000 สำนักปลดั 

21 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์
ไฟฟ้าและ

วิทยุ 

เครื่องเสยีง จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงและลำโพง
พร้อมอุปกรณค์รบชุด 

- - - 100,000 100,000 สำนักปลดั 

22 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
งานบ้าน
งานครัว 

ตู้เย็น จัดซื้อตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต 
จำนวน 1 ตู ้

- - - 9,000 - สำนักปลดั 

23 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

โซฟาชุดรับแขก จัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด - - - 15,000 - สำนักปลดั 

 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

24 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สำนักงาน 

1.เพื่อให้การ
ดำเนินงานในองค์กรมี

ระบบและ
ประสิทธิภาพ 

2.เพื่อจัดซื้อครุภณัฑ์
และอุปกรณ์สำนักงาน 

เพื่ออำนวยความ
สะดวก ให้กับฝา่ยงาน

ต่าง ๆในอบต. 

จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน พนักพิง
กลางมีโช๊คขาเหล็ก       
จำนวน  3 ตัว 

- - - 7,2๐๐ 7,2๐๐ กองช่าง 
 

25 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรตี 
Coring จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 50,๐๐๐ 50,๐๐๐ กองช่าง 
 

26 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์  

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์
แบบ All In One  
จำนวน 1 เครื่อง  

- - -             17,000 17,000 กองช่าง 
 

27 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

จัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ 
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 12,000 12,000 กองช่าง 

28 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สำรวจ 

จัดซื้อไมส้ตา๊ฟอลูมิเนยีม  
แบบชัก 5 เมตร 1 ชุด 

- - - 5,000 5,00 กองช่าง 

29 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 
เกี่ยวกับเคหะ
และชุมชน 

ครุภณัฑ ์  
 

ครุภณัฑ ์
โรงงาน 

จัดซื้อเครื่องปั๊มลม       
จำนวน 1 เครื่อง 

- - - 6,000 6,000 กองช่าง 

รวม 29 โครงการ - - - - - - 3,300,200 3,276,200 - 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

 
๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561)เป็นแบบที่
กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซ่ึง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
(2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
 

/(6)โครงการ... 

การติดตามและประเมินผล 
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(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน ์ (5) 
3.5 กลยุทธ ์ (5) 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
3.8 แผนงาน (5) 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ 
แหล่งน้า ลักษณะของไม/้ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ 
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

(2) 
 

 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ (5) ข้อมูลเกีย่วกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมอืง 
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ 
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 
 

 

9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ 
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท้า ร่วม 
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ 
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 
 

 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 
 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(3) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 
 
 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญัหายาเสพติด เทคโนโลย ีจารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น 

(3) 
 

 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 
 

 

(5) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง 
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน 
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOTAnalysis ที่อาจส่งผลต่อการด้ำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุด
แข็ง)WWeakness(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3 .1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
3 .2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเดน็ 
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ 
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

(10) 
 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วสิัยทัศน ์
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต ่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จดุยืนทางยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอำนาจหนา้ที ่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวสิัยทัศนน์ั้น 

(5) 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุ 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรล ุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะน้าไปสูผ่ลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนา 
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ / 
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
  
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวเิคราะห์นโยบายและแผน อบต.หนองบัว  042-312725     หน้า - 150 - 

 
5. แนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพฒันา  10 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 
5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) 
5.2 กำหนดวัตถุประสงคส์อดคลอ้งกับโครงการ (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ (5) 
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (5) 
5.8 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนืภายใต้หลกัประชารัฐ (5) 
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
5.11 มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะไดร้ับ (5) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (5) 

รวมคะแนน 100 
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6. แนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ 
วิเคราะหศ์ักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 
 

 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

1) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลตินั่นเองว่า 
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จ้านวนที่ดำเนินการจริงตามทีไ่ด ้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไมส่ามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร ่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าท่ีที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน 
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
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3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกจิ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที ่
ดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุ
ครุภณัฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การไดต้ามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 
 

 

4 . แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ 
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบรูณา 
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกนั 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข 
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ำ) 
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 
 

10 
 

 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ 
โครงการ 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค ์
สอดคล้องกับโครงการ 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัด เจนนำไปสู่การ ตั้ง 
งบประมาณได้ถูกต้อง 
5 .4 โครงกรมีความ 
สอดคล้อง กับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลติ 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจ และสังคม 
แห่งชาติ 
5 .6 โครงการ มีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว ้ช่ือโครงการมคีวาม 
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตผุล วิธีการดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง 
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต 
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ดำเนนิงาน และระยะเวลาดำเนินงาน 
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริม่ต้นในช่วงเวลาใดและจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุม่เป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลาย 
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน 
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง 
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ 
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดลุและ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5) 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา 
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ี 
ดำเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ 
เป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมา 
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการใน 
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(5) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ 
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ี 
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง 
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหล่ือมล้ำทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ 
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
 

 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ 
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใด 
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น 
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้ 
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

(5) 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา 
ความยากจน หรือ การ 
เสรมิสร้างให้ประเทศชาต ิ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 
 

เป็นโครงการท่ีดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง
หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการท่ีประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP) 
 

(5) 
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5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ 
จัดทำโครงการได้แก ่(1) ความประหยัด (Economy) (2) ความม ี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency 

(5) 
 

 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคา ถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพฒันาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ ์
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรอืไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง 
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัตติ/ิเทศบญัญตัิ เงินสะสม หรือ 
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 .11 มีการกำหนด 
ตัวช้ีวัด ( KPI) และ 
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์ และผลที่
คาดว่าจะไดร้ับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที ่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิที่สิ่ง 
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การไดผ้ลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง 
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ 
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปไดแ้ละมีความเฉพาะเจาะจง ในการ 
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได ้
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัตไิด้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

(5) 
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7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
7.๑ ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) ของKaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)  
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS))  
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem- 

Solving Method 
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม 
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost)  

เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
          7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
          7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
           7.5 ผลกระทบ (Impact)  
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