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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ว่าการอ าเภอศรีวิไลห่างจาก 
ที่ว่าการอ าเภอศรีวิไล ถึงเขตต าบล  ๑๕  กิโลเมตร ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตั้งอยู่ห่าง 
เขตอ าเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ  ๔๕  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ       ติดกับ     พ้ืนที่ต าบลชัยพร          จังหวัดบึงกาฬ 
 ทิศใต้           ติดกับ     พ้ืนที่ต าบลป่งไฮ           อ าเภอเซกา   
 ทิศตะวันออก      ติดกับ     พ้ืนที่ต าบลน้ าจั่น          อ าเภอเซกา 
 ทิศตะวันตก        ติดกับ     พ้ืนที่ต าบลนาสะแบง     อ าเภอศรีวิไล 

      มีพ้ืนที่โดยประมาณ  จ านวน ๖๓.๖๔  ตารางกิโลเมตร หรือ จ านวน ๓๙,๗๗๕   ไร ่
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงมีพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบลุ่มน้ า  มีภูเขาทางทิศเหนือ 
ประกอบด้วยพื้นที่ทางการเกษตร ๓๒,๑๒๓  ไร่  มีล าห้วยจ านวน  ๘  สาย  หนอง  บึง  จ านวน  ๑๒  แห่ง 
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทั้งการเพาะปลูกและการเลี้ ยงสัตว์  รวมทั้งการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ระบบการสร้างประปาภายในหมู่บ้าน การเพาะเลี้ยงปลาน้ าจืด ในแหล่งน้ า
สาธารณะนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดเจติยาคีรีวิหาร (ภูทอก)  แดนมหัศจรรย์ ซึ่ง
หมายถึง ภูเขาที่โดดเดี่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเป็นจ านวนมากในแต่ละปี และเป็นทางผ่านไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง เช่น น้ าตกเจ็ดสี  น้ าตกถ้ าพระเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว หาดค า
สมบูรณ์ เป็นต้น 

     1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
มีลักษณะอากาศจัดอยู่ในจ าพวกฝนแถบร้อนและแห้งแล้ง (ธันวาคม – มกราคม) ในฤดูมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะเริ่มลดในเดือนพฤศจิกายนและต่ าสุดในเดือนช่วงธันวาคมถึงเดือน
มกราคม ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วใน
เดือนมีนาคมและร้อนจัดในเดือนเมษายน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (มิถุนายน – กรกฎาคม) อุณหภูมิ
โดยทั่วไปจะลดลงในเดือนตุลาคมเป็นฤดูเปลี่ยนมรสุมใต้ อุณหภูมิจะเริ่มลดลงจนอากาศหนาวเย็น 

1.4  ลักษณะของดิน 
เป็นดินร่วนปนทรายตลอดชั้นดิน ท าให้การระบายน้ าได้ดีรวมถึงการไหล่บ่าของน้ า 

 
2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
    2.1 เขตการปกครอง 
       จ านวนหมู่บ้านในเขต อบต. มีทั้งหมด  ๙  หมู่บ้าน   ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑.  บ้านนาแสง    หมู่ที่ ๖.   บ้านค าแคนพัฒนา 
หมู่ที่ ๒.  บ้านดงเกษม    หมู่ที่ ๗.   บ้านแสงสาคร 
หมู่ที่ ๓.  บ้านนาค าแคน    หมู่ที่ ๘.   บ้านแสงเจริญ 
หมู่ที่ ๔.  บ้านค าไชยวาล    หมู่ที่ ๙.   บ้านเกษมสามัคคี 
หมู่ที่ ๕.  บ้านเกษมพัฒนา 

     2.2 การเลือกตั้ง 

       จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ที่มา : ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.๒๕62) 
หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาแสง 452 436 888 
๒ บ้านดงเกษม 314 273 587 
๓ บ้านนาค าแคน 476 504 980 
๔ บ้านค าไชยวาล 152 138 290 
๕ บ้านเกษมพัฒนา 393 431 824 
๖ บ้านค าแคนพัฒนา 431 434 865 
๗ บ้านแสงสาคร 429 421 850 
๘ บ้านแสงเจรญิ 234 242 476 
๙ บ้านเกษมสามัคค ี 278 262 540 

รวมประชากรทั้งหมด 3,159 3,141 6,300 
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3. ประชากร 
    3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร (เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

    ที่มา : ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 

    3.2 จ านวนประชากรและครัวเรือน 

 แยกตามเพศ   ชาย  หญิง  รวม 
๔,188  4,070  8,258 

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  130 คน  / ตารางกิโลเมตร 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านนาแสง 381 599 579 1,178 
๒ บ้านดงเกษม 242 378 353 731 
๓ บ้านนาค าแคน 409 632 666 1,298 
๔ บ้านค าไชยวาล 162 207 186 393 
๕ บ้านเกษมพัฒนา 312 513 547 1,060 
๖ บ้านค าแคนพัฒนา 382 585 566 ๑,151 
๗ บ้านแสงสาคร 314 573 546 1,119 
๘ บ้านแสงเจริญ 192 316 303 619 
๙ บ้านเกษมสามัคคี 190 385 324 619 

รวมประชากรทั้งหมด ๒,584 ๔,188 4,070 8,258 

           ที่มา  :  ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง : เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕62  
 

 
หมู่ 

หมู่บ้าน 

จ านวนประชากรต าบลนาแสง 
(เปรียบเทียบย้อนหลัง ๔ ปี) 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 25๖๐ พ.ศ. 25๖๑ 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านนาแสง 604 582 602 578 596 579 592 577 
2 บ้านดงเกษม 380 352 379 346 383 351 381 356 
3 บ้านนาค าแคน 626 662 628 659 633 654 626 667 
4 บ้านค าไชยวาล 200 170 200 172 204 175 208 185 
5 บ้านเกษมพัฒนา 510 546 499 539 510 547 510 552 
6 บ้านค าแคนพัฒนา 546 544 552 559 565 562 581 572 
7 บ้านแสงสาคร 584 558 577 552 577 548 572 549 
8 บ้านแสงเจริญ 314 311 315 308 316 306 314 303 
9 บ้านเกษมสามัคคี 375 339 373 335 380 329 384 326 

รวม 
4,139 4,064 4,125 4,048 4,164 4,051 4,168 4,087 

8,203 8,173 8,215 8,255 
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4.  สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
    - โรงเรียนบ้านนาแสง         ตั้งอยู่หมู่ที่  1 จ านวน  นักเรียน  205  คน 
    - โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2   ตั้งอยู่หมู่ที่  5 จ านวน  นักเรียน  134  คน 
    - โรงเรียนบ้านค าไชยวาล   ตั้งอยู่หมู่ที่  4 จ านวน  นักเรียน    22  คน 
    - โรงเรียนบ้านนาค าแคน   ตั้งอยู่หมู่ที่  3 จ านวน  นักเรียน  239  คน 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจติยาคีรีวิหาร ตั้งอยู่หมู่ที่  6 จ านวน  นักเรียน    89  คน 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลสามัคคีธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่  1 จ านวน  นักเรียน    78  คน 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริมงคล  ตั้งอยู่หมู่ที่  2 จ านวน  นักเรียน    39  คน 
    - โรงเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่  8 

หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน             ๙       แห่ง 
ศูนย์การเรียนชุมชน                             ๓       แห่ง 
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล ๑       แห่ง 

      สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
             - วัด/ส านักสงฆ์ (ท้ังที่ข้ึนทะเบียนและยังไม่ข้ึนทะเบียน)  จ านวน   ๑๒   แห่ง 

     4.2 สาธารณสุข 
 การสาธารณสุข 
  -   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล           ๒        แห่ง 
  -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า         ร้อยละ   ๑๐๐  
  -   มีการจัดตั้ง  อ.ส.ม.  ทุกหมู่บ้าน 
     4.3 อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงก็ได้ด าเนินการป้องกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติ เหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการ
ทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่
สามารถด าเนินการได ้
     4.4 ยาเสพติด 
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     4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
     จ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการและเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาแสง 
หมู่บ้าน ผู้สูงอายุ 

60ปี 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
70 ปี 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
80 ปี 
(คน) 

ผู้สูงอายุ 
90 ปีขึ้นไป 

(คน) 

ผู้พิการ 
 

(คน) 

ผู้ป่วย
เอดส์ 
(คน) 

รวม 
 

(คน) 
หมู่ที่ 1 98 30 13 1 18 - 160 
หมู่ที่ 2 58 15 12 - 23 - 108 
หมู่ที่ 3 102 39 16 2 22 3 184 
หมู่ที่ 4 34 12 2 1 9 5 63 
หมู่ที่ 5 73 42 17 1 30 1 164 
หมู่ที่ 6 68 38 16 - 25 2 149 
หมู่ที่ 7 82 33 10 2 26 - 153 
หมู่ที่ 8 47 16 12 2 14 1 92 
หมู่ที่ 9 59 24 11 - 19 3 116 

รวม 621 249 109 9 186 15 1,189 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 

- มีถนนลาดยาง        ๔       สาย      ยาวประมาณ        ๒๐     กิโลเมตร 
- มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน      ๖      สาย      ยาวประมาณ        ๖๕     กิโลเมตร 
- ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และเป็นถนนลูกรังในบางส่วน 

 
     5.2 การไฟฟ้า 

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน         รวม      ๙     หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
     5.3 การประปา 

- มีน้ าประปาใช้ทุกหมู่บ้าน     รวม      ๙     หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 
     5.4 โทรศัพท์ 
  โทรศัพท์สาธารณะยกเลิกให้บริการ เนื่องจากประชาชนมีโทรศัพท์ส่วนตัว ใช้อย่าง
แพร่หลาย 
    5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุครุภัณฑ์ 

  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (ไปรษณีย์อนุญาต) ๑     แห่ง 

 

 



6 

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร 
 ท าสวนยางพารา ท าไร่ ท านา 
     6.2 การประมง 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงไม่มีการท าประมงขนาดใหญ่ มีแต่การท าประมงเพ่ือยังชีพ 
     6.3 การปศุสัตว์ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงไม่มีการปศุสัตว์ 
     6.4 การบริการ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงมีการบริการโฮมสเตย์   5  แห่ง 

     6.5 การท่องเที่ยว 
ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านนาค าแคน ต าบลนาแสง 

อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่
โดดเดี่ยว ภูทอก มี ๒ ลูก คือภูทอกใหญ่และภูทอกน้อยส่วนที่นักแสวงบุญและ นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถ
ชมได้คือ ภูทอกน้อย ส่วนภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวชม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น การเดิน
เท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก  ใช้เพียง
แรงงานคนสร้าง บันไดเวียนไปมา รอบภูทอกแบบ ๓๖๐ ซึ่งมีทั้งหมด ๗ ชั้น ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 
๕ ปีเต็ม จากชั้น ๑ - ๗ จะมีบันไดไม้ให้เดินแบบตรงทอดยาวจนถึงจุดสูงสุดของยอดภูทอก และตั้งแต่ชั้นที่ 
๕ เป็นต้นไปนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมแบบสะพานเวียนรอบเขา ซึ่งจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไป 
 ภูทอก อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคายประมาณ ๑๘๕ กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทาง
หลวงหมายเลข ๒๑๒ ผ่านอ าเภอ โพนพิสัย อ าเภอปากคาด และอ าเภอเมืองบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้า
เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๒๒ ถึงอ าเภอศรีวิไล จากอ าเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสัน
ทรายงาม สู่บ้านนาค าแคน ถึงภูทอกเป็นระยะทางอีก ๒๐ กิโลเมตร ตามทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๒๐ 
      6.6 อุตสาหกรรม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงไม่มีอุตสาหกรรม 
      6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น กลุ่มสมุนไพร  กลุ่มทอผ้า  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กลุ่มแปรรูปไม้  กลุ่มแม่บ้าน
ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มจักสาน 
      6.8 แรงงาน 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
     7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถาน คือวัด/ส านักสงฆ์ (ทั้งที่ขึ้น
ทะเบียนและยังไม่ข้ึนทะเบียน) จ านวน 12 แห่ง 
     7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

วัฒนธรรมของคนอีสานเป็นวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมั่นที่สุด ดีที่สุดส าหรับภูมิภาคอีสาน ซึ่งเดิมใน
แคว้นสุวรรณภูมิล้วนมีวัฒนธรรมแต่โบราณมาวัฒนธรรมของคนอีสานสร้างคนให้เป็นคน สร้างคนให้ละจาก
ความโลภ ความโกรธ ความหลงให้ท าคุณงามความดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกัน มีฮีตมีคองอยู่ เรียกว่าฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ ฮีตบ้านคองเมือง ฮีตพ่อคองพ่อ ฮีตเต่าคองเขยเลยมาสมสู่ขออยู่ อาสาเลี้ยงดูลูกตามิ่ง เป็นฮีตเป็น
คองฮีตสิบสองของคนอีสานว่าไว้ตามลักษณะสิบสองเดือน แต่ละเดือนมีงานประเพณีกฎเกณฑ์ ตามกติกา
สังคมอีสานวางไว้แต่สังคมบรรพบุรุษมา 
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ฮีตสิบสองมาจากค า 2 ค า คือ ฮีต กับ สิบสองฮีตมาจากค าว่า จารีต หมายถึง สิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อกัน
มาจนกลายเป็นประเพณีที่ดีงามชาวอีสาน เรียกว่า จาฮีตหรือฮีต สิบสอง หมายถึงเดือนทั้ง 12 เดื อนใน
หนึ่งปี ฮีตสิบสองจึงหมายถึง จารีตประเพณีสิบสองรายการคือประเพณีประจ าสิบสองเดือนนั่นเอง เป็น
จารีตประเพณีท่ีจ าท าให้สมาชิกในสังคมได้มีโอกาสร่วมชุมนุมกันท าบุญเป็นประจ าทุกๆเดือนของรอบปี ผล
ที่ได้รับก็คือทุกคนจะได้มีเวลาเข้าวัดใกล้ชิดกับหลักธรรมของธรรมทางศาสนายิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนในย่าน
ใกล้เคียงรู้จักมักคุ้น สามัคคีกันเป็นอย่างดีและมีผลงานทางอ้อมคือ เมื่อวางจากการงานอาชีพแล้วก็มีจารีต
บังคับให้ทุกๆคนเสียสละท างานร่วมกันเพ่ือสังคมส่วนรวมไม่ให้คนอยู่ว่าง ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนก็ถูกสังคมลงโทษตั้ง
ข้อรังเกียจอย่างจริงจัง 

ฮีตสิบสองของชาวอีสานส่วนที่ก าเนิดจากค าสอน และความเชื่อของพระพุทธศาสนา จะคล้ายกับ
ประเพณีของชาวพุทธในสังคมอ่ืน ส่วนฮีตที่เกิดจากความเชื่อในเรื่องผี อ านาจลึกลับและปัญหาในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของชาวอีสานจะมีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ฮีตสิบสองเดือนมีดังนี้ 

เดือนอ้าย(เดือนเจียง) – บุญเข้ากรรม 
เดือนยี่ – บุญคูณลาน 
เดือนสาม – บุญข้าวจี่ 
เดือนสี่ – บุญผะเหวด 
เดือนห้า – บุญสงกรานต์ 
เดือนหก – บุญบั้งไฟ 
เดือนเจ็ด – บุญซ าฮะ 
เดือนแปด – บุญเข้าพรรษา 
เดือนเก้า – บุญข้าวประดับดิน 
เดือนสิบ – บุญข้าวสาก 
เดือนสิบเอ็ด – บุญออกพรรษา 
เดือนสิบสอง – บุญกฐิน 

     7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 จักรสาน , สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก , ปราชญ์ชุมชน , หมอพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสานและภาษาญ้อ , ภาษาราชการที่ใช้ คือ ภาษากลาง 
     7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 (1) สมุนไพร ที่ตั้ง บ้านนาค าแคน หมู่ที่ 6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 
 (2) ตะกร้าพลาสติก ที่ตั้ง บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 

8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
     8.1 น้ า 

แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ล าน้ า,ล าห้วย           ๘      สาย 
- บึง,หนอง  อื่น ๆ                 ๑๒     แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย                  ๑๖   แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น            ๑๕๐   แห่ง 
- บ่อโยก (บ่อน้ าบาดาล)          ๓๖   แห่ง 
- ถังเก็บน้ า                        ๑๒   แห่ง 
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บ่อกรมทรัพยากรธรณีวิทยา                        ๑    แห่ง 
     8.2 ป่าไม ้
 มีโครงการป่าชุมชนบ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ       
ประเภทป่า : ป่าตาม พ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 

 
     8.3 ภูเขา 
 ภูทอก ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลนาแสง อ าเภอศรีวิไล 
จังหวัดบึงกาฬ 
     8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมุนไพร และป่าไม้ 

9. อื่นๆ (ถ้ามี) 
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ส่วนที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่อ งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น 
มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมาย
หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การ
ก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การ
ก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจาก
จะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกิน
ศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่าง
เป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑ - 25๘๐)  
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
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   ๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

   ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 

  ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ 

   ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

             ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
            ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้                                                     
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

        ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

        ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
            ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
  ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ

จัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

         ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป    
ได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  

   ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบ
ทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

  ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
   ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
   ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

  ๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
  ๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
  ๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 
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       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  ๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้

ต่ าสุด  
  ๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
  ๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการ

เพ่ิมรายได้ต่อหัว     
  ๓.1.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และสร้างฐานการผลิต          

และรายได้ใหม่  
                      3.1.2 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  3.1.3 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     
การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

  3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 

   3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตของสินค้าและบริการ  

    3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ       
พัฒนาระบบ การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกร
มีความม่ันคง 

   3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้าน
คุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

   3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรม
แห่งอนาคต ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนา
อุตสาหกรรมใหม่ บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

   ๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ 
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่าง
สมดุลและยั่งยืน    

   ๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนา
สังคมผู้ประกอบการ   

   ๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

   ๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้
สนับสนุนบริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย 
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4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
    ๔.๒ สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี
ประสิทธิภาพ  

  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดลอ้ม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น   
    ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้ง

ป้องกันปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
    ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้ง
ภัยทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
    ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการ
รักษาความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   

  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทาง
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล 
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน

ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
    ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
    ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวก  
ด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า 

รวมทั้งม ีกลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   
    ๑.๒ เพ่ือสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
    ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่าง
ทั่วถึงทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนา
ระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
    ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้ง
ในเชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไก  
การบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
    ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ
น าเข้าจากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
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8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
     ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
    ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
    ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

9. การพัฒนาภาคเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 
    ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
    ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  

  ๙.๓ เ พ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
    ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยง
ส าคัญของแนวระเบียงเศรษฐกิจให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ไทย  
    ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศ
เป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทย
ในกรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ 

ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนา
ใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ๆ ของ
ประเทศได้ ในระยะยาว 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” 
เป้าหมาย 

1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
2. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได ้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล า้ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพื นที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ ๆ ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  
       (หนองคาย หนองบัวล้าภู เลย อุดรธานี และ บึงกาฬ) 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 

           “เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ และการเกษตร
ปลอดภัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง” 

พันธกิจ : Mission 
1. สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชน และ SMEs เพ่ือให้ภาคเอกชน

และผู้ประกอบกิจการ SMEs  มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการแข่งขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง     
จากภาครัฐสู่ภาคเอกชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เป็นหลัก 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ าทางสังคมลดลง มุ่งกระจายรายได้ 
พัฒนาแรงงานให้มีทักษะ มีความรู้  มีฝีมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและฟ้ืนฟู
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร 
เพ่ือให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 



15 
 

 3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายการคมนาคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว     
และการขนส่งสินค้าภาคการเกษตร ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย และส่งเสริมการท่องเที่ยว     
เชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร์ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน 
และให้ชุมชนได้มีบทบาทในการบริหารจัดการได้ร่วมเป็นเจ้าของการท่องเที่ยวในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
 4. พัฒนาทุนมนุษย์ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน เพ่ือรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ของชุมชนในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว การตลาด การผลิตและการลด
ต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร 
 5. กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง ลด
ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองกับชุมชน สร้างการพ่ึงพาตนเองให้กับชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ
หลุดพ้นจากความยากจน 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเป็นฐานการผลิต      
ของกลุ่มจังหวัดให้สูงขึ้น เพ่ิมมูลค่าการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นคง      
ด้านอาหารและพลังงาน สร้างโอกาสในการอาชีพ และสร้างงานและความมั่นคงด้านรายได้ให้กับประชาชน  
ในพ้ืนที่และลดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าสู่เมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน 
 7. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและการน านวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ต่อยอดการ
ผลิตและลดต้นทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลอดจนน ามาใช้เพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อม     
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศน์ พัฒนาสู่ เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนสามารถ               
ใช้เทคโนโลยีและความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคืนความสมบูรณ์ของป่าไม้ แหล่งน้ า ดิน อากาศ        
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว์ ปลอดจากสารพิษ 
รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร บนพ้ืนฐานการบริ หาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าประสงค์รวม 
 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวมากขึ้น ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ และหลุดพ้น    
จากความยากจน 
 2. ทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน   
 3. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน  
 4. เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ โดยเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
การสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตร     ต่อสิ่งแวดล้อมและ
ธรรมชาติ กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สังคม   
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เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน 
2. ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น  
3. มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 
ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ. 
 2564 

พ.ศ.2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวมูลค่า
ผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2.  มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่ม
จังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

3. โรงงานอุตสาหกรรมได้รับ
การรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
 1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต 
ผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับ     ความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
      (1) พัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการตลาด คู่แข่งทางการค้า กลยุทธ์         
ทางการตลาด และวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในการขายสินค้า ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน OTOP และกลุ่มเกษตรกร เพื่อให้สามารถค้นหาจุดขาย ความโดดเด่นของสินค้า การเพิ่มมูลค่า       
ทางการตลาด การลดต้นทุนการผลิต ฯลฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุน
การผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาด
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค 
      (2) พัฒนาทักษะความช านาญให้กับแรงงานในสถานประกอบการ และแรงงานอิสระ              
ให้มีความสามารถ มีศักยภาพในการท างานให้กับสถานประกอบการมากยิ่งข้ึน เป็นที่ต้องการของ
ผู้ประกอบการและได้รับค่าแรงที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
           (3) เชื่อมโยงเครือข่ายคู่ค้าทางเศรษฐกิจ การค้าและการบริการ กับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน
และอาเซียน และปรับโครงสร้างตลาด (Market Restructuring) โดยขยายฐานนักลงทุนและนักท่องเที่ยว       
กลุ่ม High Value ซึ่งเป็นระดับกลาง-บน มีการใช้จ่ายสูง 
           (4) ยกระดับและส่งเสริมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ                 
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ (MICE) ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่น
และมีคุณค่าพัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว 
ตลอดจนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ (ASEAN Connectivity) 
ตลอดจนพัฒนาและสร้างภาคีเครือข่ายกับจังหวัดต่างๆ ของประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความร่วมมือ        
ทางเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้ทางการตลาด   
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      (5) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต การบ าบัดและการก าจัดของ
เสียด้วยการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยกระดับสถาน
ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับชาติหรือสากล อาทิ 14000 , 
14001 , (EMS) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยธรรม ประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 

มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์มีการเชื่อมโยง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงบน
เส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคม
ขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
2. ธุรกิจโรมแรม ที่พัก และชุมชน มีรายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ.
2561-
2564 

1. รายได้การท่องเที่ยวของ
กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

2. อัตราการขยายตัวรายได้
ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด      
ที่เพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2  

1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมทางรถยนต์ ระบบขนส่งมวลชน รถไฟรางคู่ และเครื่องบิน ให้สามารถเดินทาง
เชื่อมต่อกันได้โดยมีความสะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงบนเส้นทาง (Routes)          
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งจะเชื่อมโยงกับสถานที่ท่องเที่ยว           
ที่ส าคัญๆ ต่าง โรงแรม ร้านอาหาร แหล่งชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน       
ได้อย่างสะดวกสบาย    

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่
ท่องเที่ยว 
           (1) ก่อสร้างสิ่งสนับสนุนจุดขายหรือ Land Mark ด้านการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของ          
กลุ่มจังหวัดเพ่ิมประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ความปลอดภัยในการสัญจรของนักท่องเที่ยว ตลอดจนบริการด้านการให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน การสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพเพียงพอ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ าประปา 
ห้องน้ า ระบบสารสนเทศ และสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานในแหล่งท่องเที่ยวให้เพียงพอ 
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           (2) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของสถานที่ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ า 
ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาและสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามร่มรื่น มีทัศนียภาพที่
สวยงามและยั่งยืน โดยยังคงสภาพของลักษณะภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ดังเดิมไว้ให้มากที่สุด 
      (3) ส่งเสริมการสร้างจิตส านึก และการให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือให้นักท่องเที่ยว    
และชุมชนรู้จักวิธีการอนุรักษ์ และรู้จักหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้สื่อประเภทต่างๆ เช่น 
วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ Internet โดยน าความรู้ด้านการอนุรักษ์เผยแพร่ให้กับประชาชน เพ่ือสร้าง
ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับทรัพยากร 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการ
ท่องเที่ยว และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง (Routes) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
         (1) ส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยผ่านวิธีการถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม      
และประเพณี ดั่งเดิมของชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชน
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
      (2) พัฒนาและสร้างคุณค่าให้กับสินค้า ผลิตภัณฑ์ของชุมชน OTOP เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์         
ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เ พ่ือสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน และสามารถสร้างจุดขายกับสินค้าเพ่ือแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ 
      (3) พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยว ไกด์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นให้มีความสามารถ
ในด้านภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น และส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายทอดอัตลักษณ์ในพ้ืนที่
ของตนเอง เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่ีมีความรู้ทั้งทางด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม สามารถอธิบายเรื่องราวใน
ท้องถิ่นและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและสามารถแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจได้ 
          (4) ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด ผ่านทางสื่อโซเชียล
เน็ตเวิร์ค เว็บไซด์ แฟนเพจ นิตยสาร ททท.รายการโทรทัศน์ ฯลฯ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว และ
ปลุกกระแสความภูมิใจในความเป็นไทยและด ารงไว้ซึ่งวิถีไทย 
       (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง
นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายได้ โดยใช้แอปพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือเชื่อมต่อการสื่อสารไปยัง
นักท่องเที่ยวได้โดยตรง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการ
แข่งขัน 
 มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพ้ืนฐานทาง
การเกษตร การแปรรูป ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์        
อย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจ านวนเพิ่มขึ้น 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjVkOH05qHOAhVGLo8KHZLyCXcQFgg1MAY&url=http%3A%2F%2Fwww.unigang.com%2FArticle%2F81&usg=AFQjCNGNAEMNUpUSJ0mJGJcxWlAZre7H5A&bvm=bv.128617741,d.c2I
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  

ตัวชี้วัด หน่วย 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ.  
2563 

พ.ศ.  
2564 

พ.ศ. 
2561-
2564 

1. อัตราการขยายตัวภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 3 3 3 

2. จ านวนแปลง/ฟาร์มผลผลิต
ทางการเกษตรส าคัญท่ีได้รับ
ใบรับรองมาตรฐาน GAP 
(Good Agriculture 
Practices) เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 3 3 4 4 3.5 

 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว์  
ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
           (1) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ส าคัญเพ่ือการชลประทานของกลุ่มจังหวัด และสนับสนุน    
การก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและแปรรูปเพ่ิมมูลค่ายางพารา                 
และมันส าปะหลังไปสู่เอทานอล เพ่ือใช้ในภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรม
ปิโตรเลียม การแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น 
       (2) ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกร สถาบันการเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตร
ปลอดภัย สินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และต่อยอดไปถึงระดับการรับรองระบบ
การเกษตรอินทรีย์ IFOAM  

2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริม
การตลาด และยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
          (1) ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยให้การผลิต             
มีประสิทธิภาพ ได้สินค้าที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ           
การเพาะปลูก กระบวนการเก็บเก่ียว กระบวนการผลิต และกระบวนการแปรรูป ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
          (2) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่มีความปลอดภัยและลดการเสี่ยงภัยกับอุบัติเหตุและสารเคมี        
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดยใช้อินทรีย์เข้ามาใช้ในระบบการเกษตรให้มากที่สุด อาทิ          
การศึกษาวิจัยเรื่องการจัดการดิน (soil management)  พลังงานคาร์บอนอินทรีย์ (organic carbon 
energy) เพ่ือเปลี่ยนการเกษตรดังเดิมสู่ระบบเกษตรอินทรีย์ในอนาคต 
     (3) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอาหารและภาคการผลิตอื่นๆ รวมทั้งดูแลรักษาระบบนิเวศซึ่งต้อง
มีการสร้างระบบข้อมูลการเกษตรที่เหมาะสม (Good-practice) และฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้ภาคเกษตร
สามารถรับมือและเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
ได ้
           (4) สนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง             
และยางพารา ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการแปร
รูปและบรรจุภัณฑ์  
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      (5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก การประมง และปศุสัตว์ ให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่บริเวณลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือให้สามารถต่อสู้กับภัยธรรมชาติต่างๆ อาทิ ภัยแล้ง น้ าท่วม ปรากฏการณ์เอล
นินโญ่และลานินญ่า เป็นต้น และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมมาพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูป          
สินค้าประมง และสัตว์น้ าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมีคุณภาพ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตภาคการ
ประมงเพ่ือการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพ่ิม 

(ข้อมูล : แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561 – 2564)   รอบปี 
พ.ศ. 2561) 
 

แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64) 
วิสัยทัศน์     
     “เมืองยางพาราก้าวหน้า เชื่อมโยงการค้าอินโดจีน  

พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตามวิถีอารยธรรมลุ่มน ้าโขง” 
พันธกิจ 

1.ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตร ให้ทันสมัย 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

2. ปรับโครงสร้างการผลิต แปรรูป และอุตสาหกรรมยางพาราโดยใช้นวัตกรรม ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดโลก และพัฒนาระบบรักษาเสถียรภาพราคายางพาราของจังหวัดบึงกาฬ 

๓. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 
๔. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ถนน สะพานข้ามแม่น้ าโขง

แห่งที่ ๕ การคมนาคมระบบราง และสนามบิน ให้มีประสิทธิภาพ รองรับการค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ 

๕. เตรียมการยกระดับพื้นท่ี เป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
๖. เสริมสร้างความม่ันคงพ้ืนที่ชายแดนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอาเซียน 
๗. ยกระดับและพัฒนาจุดผ่อนปรนที่มีศักยภาพเป็นด่านถาวร ให้มีการบริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
๘. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับมาตรฐาน GAP ส าหรับข้าว พืชผัก และผลไม้ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาอาหารปลอดภัย (พืช สัตว์ และประมง) 
๑๐. ยกระดับสู่เกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า (พืช สัตว์ และประมง) 

เพ่ือให้ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย 
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขงให้ครบวงจร และเกิดการลงทุน

ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
๑๒. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม ยกระดับ

รายได้และคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
๑๓. ส่งเสริมด้านการศึกษา สาธารณสุข และสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

๑๔. ส่งเสริมสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีความพร้อม เพ่ือรองรับการ
พัฒนาจังหวัด 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk79aK76HOAhUlSY8KHeBmDAgQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fcopz-34%2F2007%2F08%2F09%2Fentry-1&usg=AFQjCNFPs-Sd7HDne9B3pMOsGtBdDPRw6Q&bvm=bv.128617741,d.c2I
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk79aK76HOAhUlSY8KHeBmDAgQFggvMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.oknation.net%2Fblog%2Fcopz-34%2F2007%2F08%2F09%2Fentry-1&usg=AFQjCNFPs-Sd7HDne9B3pMOsGtBdDPRw6Q&bvm=bv.128617741,d.c2I
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เป้าประสงค์รวม 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดและรายได้ต่อหัวประชาชนเพ่ิมข้ึน สังคมเป็นสุข ภายใต้

สภาพแวดล้อมที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า (แก้ไขใหม่) 

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร 

กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลดต้นทุนการผลิต 

๒. เพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร เกษตรกร สถาบันและเครือข่ายเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 
๓. การพัฒนาและน าระบบฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร  ไปใช้วางแผนการผลิต 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เพียงพอต่อการบริโภคและได้มาตรฐาน  ตามความต้องการ

ของตลาด 
๕. สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงตลาด 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ  

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมมูลค่าการค้า การลงทุน และการส่งออก 

ตัวชี วัด 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง  3,107.37 ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท) 
กลยุทธ์  
 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (น าเข้า-ส่งออก) 

3. พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสินค้าและบริการ (Logistics) 

5. พัฒนาด้านการตลาดสินค้าและบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์  
เพื่อเพิ่มมูลค่า  

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมขีดความสามารถ และสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ 

ตัวชี วัด 
 1. ร้อยละของจ านวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 297 แปลง 
หน่วย : แปลง) 
 2. จ านวนผลผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
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กลยุทธ์  
 1. พัฒนากระบวนการผลิต 
 2. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่า 
 3. เพ่ิมช่องทางจ าหน่าย และการตลาด 
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้้าโขง 

เป้าประสงค์ 
เพ่ิมขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 

ตัวชี วัด 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 729.80 ล้านบาท 
หน่วย : ล้านบาท) 
กลยุทธ์  
 1. การสืบค้นและการจัดการองค์ความรู้ 
 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในชุมชน 
 4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกให้รองรับการท่องเที่ยว 
 5. พัฒนากิจกรรมและของที่ระลึกที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 6. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 

เป้าประสงค์ 
พัฒนาการศึกษา สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม สร้างสมดุลทางทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสมบูรณ์ และเป็นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
ตัวชี วัด 
 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าและพ้ีนที่สีเขียว (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 179,022.38 ไร่ 
หน่วย : ไร่)  
 2. การจัดการขยะต้นทางอย่างยั่งยืน ของ อปท. และชุมชนของจังหวัดบึงกาฬ (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี 
ย้อนหลัง 24 แห่ง หน่วย : แห่ง) 
 3. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 เท่ากับระดับประเทศ 
กลยุทธ์  
 1. การศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3. การจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม 
 4. การส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 
 5. การสร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่ายจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญา    
  ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข การศึกษามีคุณภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้    

ตลอดชีวิต ประชาชนมีวินัย มีสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตัวชี วัด 
 1. ร้อยละของครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 6,117 ครัวเรือน 
หน่วย : ครัวเรือน)  
 2. ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ (ค่าฐานเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 0.38 คะแนน หน่วย : คะแนน) 
 3. ร้อยละของครัวเรือนเข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 90,981 ครัวเรือน หน่วย : ครวัเรือน) 
กลยุทธ์  
 1. การพัฒนาคนบึงกาฬ สู่สังคมคุณภาพ 
 2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสวัสดิการสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 3. การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคม 
 4. การบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน 
 5. การพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและคนพ้ืนที่ชายแดน 
 6. การรักษาความปลอดภัยและความสงบสุขเรียบร้อย 
 7. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดบึงกาฬ 

วิสัยทัศน์ อปท.  ในเขตจังหวัดบึงกาฬ  (Vision) 
 
  "ท้องถิ่นน่าอยู่  ท่องเที่ยวก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดี  มีความสุข  อย่างยั่งยืน" 
 
พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจที่ 1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการให้
ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง
ในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง    
 พันธกิจที่ 3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวาง
แผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
 พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 5  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 พันธกิจที่ 6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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 พันธกิจที่ 7  สร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจ
จากรัฐบาล 
 พันธกิจที่ 8  พัฒนาศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 พันธกิจที่ 9  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และกีฬา 
 พันธกิจที่  10  ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์   
1.  เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
2.  คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง  
3.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการวางแผนพัฒนา 
4.  ระบบการศึกษาและสาธารณสุขได้มาตรฐานประชาชนเข้าถึง  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  การบริหารจัดการที่ดีได้มาตรฐาน 
6.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน 
7.  ระบบการบริหารการเงินการคลังที่ได้มาตรฐาน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
8.  การพัฒนาเมืองที่มีคุณภาพ  ตามผังเมืองของจังหวัด 
9.  การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา  มีศักยภาพ 
10.  ท้องถิ่นมีศักยภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา   
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต  ประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที ่ 8  การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคม  
       การขนส่งและระบบโลจิสติกส์  

       - สนับสนุนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา ทุกด้านตามกรอบของโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  เช่น  ถนน  สะพาน 

1.2 แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภค
และด้านสาธารณูปการ 

       - สนับสนุนการก่อสร้าง  การพัฒนา  ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  เพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร   

       - สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุง ไฟฟ้า และ
ประปา 

1.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการผังเมือง 

       - สนับสนุนการบังคับใช้ผังเมืองรวม  และผัง
เมืองเฉพาะพ้ืนที่ในการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี  
เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่  อย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านการเกษตรและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 

     - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริม เพ่ิมรายได ้ และการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและการบรกิาร  ตามแนวทางด้านปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม การอบรมให้ความรู้และวสัดุ 
อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ   

2.2 แนวทางการพัฒนางานดา้นสวัสดิการสังคม 

     - ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ 

ผู้ด้อยโอกาส  ผูย้ากจน 

       - การรักษาสิทธิมนุษยชน 

       - สนบัสนุน  พัฒนาระบบบรกิารและการให้ความช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  เด็ก  
เยาวชน  สตร ี ผู้สูงอายุ  และผู้ติดเชื้อ 

2.3 แนวทางการพัฒนางานดา้นการศกึษา 

       - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อ
การเรียนการสอน 

       - ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

       - ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรยีนรูชุ้มชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

      - ส่งเสริมให้มีการศึกษาและเรียนรู้สู่ประชาคม อาเซียนโดยการ
ปรับปรุง  หลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศ โดยเน้นการ
ฟังและการพูด และพัฒนา  บุคลากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพ  มาตรฐานเดียวกัน  

2.4 แนวทางการพัฒนางานดา้นการสาธารณสุข 

      - ส่งเสริม  พัฒนา  และยกระดับคุณภาพการให้บริการ
สาธารณสุข  

      - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริการ  

      - ส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดท าระบบข้อมูล 
สาธารณสุข ที่มีคุณภาพและครอบคลุม 

      - ส่งเสริมและพัฒนาระบบบรกิารให้เข้าถึงและครอบคลุม
ประชาชนตามกลุ่มวัย ได้แก่  สตรตีั้งครรภ ์ 
วัยเด็ก วัยเรียน วัยรุ่น วัยท างาน  วัยสูงอายแุละผู้พิการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  2. การพัฒนาด้านการส่งเสริม
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 
ชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2.5 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 

     - ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี     
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
     - ส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและลด
ต้นทุนการผลิตทางการเกษตร เช่น แหล่งน้ า  ถนนเพ่ือ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร  เป็นต้น 

     - ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตยางพาราและผลผลิต
ทางการเกษตรอ่ืน ๆ ของชุมชน  เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ปลอดภัยตามความต้องการของตลาด  พร้อมแนวทาง
การตลาด  และการจัดหาแหล่งเงินทุน 

     - การพัฒนาผลผลิต เพ่ิมคณุภาพผลิตผลทาง
การเกษตรและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรให้ได้
มาตรฐาน ควบคู่กับการจัดโซนนิ่ง (Zoning) การปลูกพืช
เศรษฐกิจแต่ละพ้ืนที่ 

    - เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรทางการเกษตร  
สถาบันและเครือข่ายเกษตรกร  ให้มีความเข้มแข็ง 

    - การพัฒนาและน าระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การเกษตร  ไปใช้วางแผนการผลิต  และการตลาด ตาม
ลักษณะบริบทของแต่ละพ้ืนที่  สามารถน าไปต่อยอดสร้าง
รายได้สู่ชุมชน เช่น การส่งออก และเชื่อมโยงกับการ
ท่องเที่ยว 

3.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมประชาธปิไตย 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมสี่วนร่วม ในการ
พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

  -  ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างจติส านึกในการรักชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์   

  - ส่งเสริมสนบัสนุนองค์กร ภาคประชาสังคม 

3.2 แนวทางการสง่เสริมและอ้านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

  -  พัฒนาระบบการบริหารโดยยึดหลกัธรรมาภบิาล  ควบคู่กับการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตโดยการมีสว่นร่วมของประชาชน 

  -  พฒันาระบบการบริหารจดัการเรื่องราว  ร้องเรียน  ร้องทุกข์ของ
ประชาชนให้มีประสิทธภิาพและประสิทธผิล 

  - ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  
และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3.3 แนวทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ  และองค์ความรู้แก่บุคลากร
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  เช่น  งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์   
ต่าง ๆ เป็นต้น 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมการมีส่วนร่วม  และ
พัฒนาเครือข่ายชุมชน อาสาสมัครและบุคลากรของ องค์กร/
หน่วยงานในการเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์และรณรงค์
แนวทางในการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

  - ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง      
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างพนัง การขุดลอก คูคลอง 
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันน้ าท่วมฯ  รวมตลอดถึงการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พ้ืนที่ประสบภัย 

 3.4 แนวทางด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  
ประสานงานอาสาสมัคร สอดส่องดูแลความผิดปกติของ
ชุมชน 

  - พัฒนาระบบและประสิทธิภาพในการรักษา ความสงบ
ปลอดภัยในชุมชนอย่างบูรณาการ ทั้งใน ด้านการพัฒนา
บุคลากร การจัดหา/สนับสนุน เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยี  

  - ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเครือข่ายในการป้องกันและเฝ้า
ระวังภัยในรูปแบบต่าง ๆ  ควบคู่กับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านความปลอดภัย  เพ่ือการวางแผนและป้องกัน
อนาคต 

3.5  แนวทางด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด  

     -  ส่งเสริมและสนบัสนุนการ ป้องกันปัญหายาเสพติดและ แหล่ง
อบายมุข  เช่น  กลุ่มองค์กร หรือเครือข่ายเฝ้าระวัง 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนความรว่มมือและเชื่อมโยงกับหนว่ยงาน ที่
เกี่ยวข้องกัน ในการแก้ไขปัญหาอบายมุขและ สิ่งเสพติด ในการก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่องและจริงจังตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษาและสถานที่ท างานอย่างเปน็ระบบ   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

* ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการคา้  การ
ลงทุน  การท่องเที่ยวและกีฬา 

 

4.1 แนวทางการพัฒนางานดา้นการค้า  และการลงทุน 

     - ส่งเสริมการรวมกลุม่วิสาหกิจชุมชนและองค์กรสถาบนัชมุชน  ร่วม
พัฒนาองค์ความรู้และกระบวนการเรยีนรู้และ ขยายผลไปสู่การปรบัเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการ ด าเนินชีวิตและด าเนนิธุรกจิ 

      - สนบัสนนุการสรา้งเครือข่ายเพือ่สร้างความเข้มแข็ง อย่างมีทิศทาง
ร่วมกัน พัฒนากิจกรรมตัวอยา่งที่เปน็รูปธรรมในสาขาตา่ง ๆ  ไดแ้ก่ เกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ ตั้งแต่ระดบับุคคล ชุมชน ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง จนถงึ
ขนาดใหญ ่

      - สง่เสริมให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบยีบ พิธี ศลุกากร 

      - สง่เสริมกจิการระบบสหกรณ์ชมุชน 

      - สง่เสริมดา้นการตลาด ร้านคา้ชมุชน 

     - ส่งเสริมการด าเนนิการก่อสร้างศนูย์กระจายสนิค้าตลาดชมุชนและ
บริการเบ็ดเสร็จ  ระดบัท้องถิ่น เชน่  สินคา้ทางดา้นการเกษตร  ด้าน
อุตสาหกรรม  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  เป็นตน้   

     - การพฒันาประสทิธิภาพการผลติสนิค้า ด้านการเกษตร หัตถกรรม 
อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มมลูค่าทางการตลาด ใหไ้ด้มาตรฐานสากล  ให้สามารถ
แข่งขันกลุ่มตลาด เพื่อนบา้นประชาคมอาเซยีน 

  4.2  แนวทางการพัฒนางานดา้นการท่องเที่ยว 

      - ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  

      - ส่งเสริมการบรหิารจดัการทรพัยากรการท่องเที่ยวให้มีความ
ยั่งยืน  ต่อเนื่องและเกิดมูลค่าเพ่ิม  สามารถเชื่อมโยงกลุ่มสินค้าในแต่
ละพ้ืนที่ได้  เช่น สินค้าเกษตร  ยางพารา หัตถกรรมสิ่งทอ และสถานที่
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและศาสนา 

      - พัฒนาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วน ให้มีความเข้าใจ  
ในด้านการใช้บริการและด้านภาษี  

      - พัฒนาสินค้า OTOP ที่เป็นเอกลักษณ์ในจังหวัดบึงกาฬ 

      - มีมัคคุเทศกป์ระจ าจังหวัดและอ าเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคัญ 

     - การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน  และยกระดับด้านการท่องเที่ยว  
และการบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นสากล  เชน่  ถนน  ทางส าหรับ
ผู้พิการ  ห้องน้ า  ป้ายสัญลักษณ ์
ต่าง ๆ เป็นต้น     
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* ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการคา้  การ
ลงทุน  การท่องเที่ยวและกีฬา  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

  - ส่งเสริมและพัฒนาการน าสินค้าด้านการเกษตร  สิ่งทอ
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

  - การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการในการ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุก ใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้
การท่องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัด เป็นที่รู้จัก มากขึ้นทั้ง
ในระดับประเทศและต่างประเทศ 

  - การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ 
และมนุษย์สร้าง รวมตลอดถึงบริการเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว โดยเน้นถึงความเป็น
เอกลักษณ์เดิมของท้องถิ่น เป็นธรรมชาติ สวยและสะอาด มี
มาตรฐานและการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 

4.3  แนวทางการพัฒนางานด้านการกีฬา 
   - การพัฒนาด้านสถานทีเ่พ่ือรองรับการพัฒนาด้านกีฬา
อย่างยั่งยืน   

  - การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางด้านสุขภาพ
อนามัยและการกีฬา  เช่น  การแข่งขันกีฬา  งบประมาณ  
วัสดุอุปกรณ์  รวมถึงการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก  เป็นต้น 

  - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาในแต่ละระดับ
อย่างเท่าเทียมกัน  และมีประสิทธิภาพ 

  - ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและ
เล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ด ี 
 
5.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

  - การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  : โดยส่งเสริม สนับสนุน และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ การ 
การศึกษาและรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

 

5.2 แนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 
  - ส่งเสริมและสนับสนุนในกิจกรรมที่เก่ียวเนื่องกับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจจิตส านึกและความตระหนักใน
คุณค่า ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตและบริโภคท่ี
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  - พัฒนาองค์ความรู้และระบบการบริหารจัดการขยะต้น
ทางของชุมชน  ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพ้ืนที่  เพ่ือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการก าจัดขยะ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  กิจกรรมธนาคารขยะ  การจัดท า
ขยะรีไซเคิล  การท าขยะเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ  เป็นต้น 
 
5.3 แนวทางด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   - การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้จากการ
ฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน การหาต้นแบบที่ดี ในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศใน
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม สามารถ
ใช้ เป็นต้นแบบและแนวทางในการพัฒนา เพ่ือท าการ ขยาย
ผลได้อย่างต่อเนื่องสู่ท้องถิ่นอ่ืน  และต่อยอดสู่การสร้าง
รายได้ของชุมชนนั้นๆ    

5.4 แนวทางการคุ้มครองดูแลรักษา ดิน น ้า และป่า 

   - ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การป้องกันและแก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อม การส่งเสรมิ
ให้องค์ความรู้ เช่น ปัญหาหมอกควัน  มลพิษ  น้ าเสยี ขยะมูลฝอย 
โดยให ้ท้องถิ่นด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ (Zoning) การก าหนด บทบัญญัติ ข้อบังคับ
และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องบังคับใชอ้ย่างจริงจัง เพ่ือควบคุมกิจกรรมที่
ส่งผลต่อคุณภาพชวีิตและสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมและสนับสนนุการจดัตั้งเครือข่ายในการ บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมตลอดถึงการส่งเสริม 
สนับสนนุการใช้พลังงาน ทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อการสืบค้น  
ภูมิปัญญา/อัตลักษณ์ท้องถิ่น 

     - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน   

   6.2 แนวทางการพัฒนางานด้านอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 

    - ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางประเพณี  และวัฒนธรรม
กับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

    - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชุมชนที่เป็น
ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
เพ่ือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  ในการต่อยอดให้เกิดการสร้าง
รายได้ในชุมชน  เช่น  การแข่งเรือ  และงานตามประเพณี
ของท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่ ให้สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวได้ 

   - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  และระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านขนบธรรมเนียม  จารีต
ประเพณี และวัฒนธรรมของท้องถิ่น  เพ่ือวางแผนการ
พัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน   

   - การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างสรรค์
งานศิลปะ ในแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น การเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบจากการ เข้ามา
ของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชน 

   6.3  แนวทางการพัฒนางานดา้นการอนรุักษ์  ท้านุบ้ารุงรกัษา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุในพื นที่ 

     - ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวาง
แผนพัฒนาและ เชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู ้รวมทั้งบูรณะฟ้ืนฟู แหล่ง
โบราณสถาน แหล่งประวัติศาสตรท์ี่ส าคัญ 

     - พัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลและระบบสารสนเทศด้าน
โบราณสถาน  โบราณวตัถุและประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  เพ่ือการวาง
แผนการพัฒนาท้องถิ่น  และชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.1 แนวทางการพัฒนางานดา้นขีดความสามารถ สมรรถนะ 
บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ้

   - ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรภาครฐั
ในการบรหิารจัดการการท างานที่จะมุ่งไปสู่ประโยชน ์ของประชาชน 
โดยประชาชนได้รับความพึงพอใจและ สามารถสนับสนนุต่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดได้ ผ่านการปรับกระบวนทศัน์และสร้างจิตส านึกของบุคลากร
ภาครัฐในทุกระดับ เช่น การฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัต ิ เป็นต้น 

 7.2 แนวทางการพัฒนางานดา้นระบบข้อมูลสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการท้างาน โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

   - การส่งเสริมและสนับสนุนการจดัหา/สร้างปัจจยัสนบัสนุนในการ
บริหารงาน ขององค์กรจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน/ การบริการที่มีประสิทธิภาพ รวมตลอดถึงการด าเนินการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่ อาคารส านักงาน อาคารปฏิบัติการต่าง ๆ  
ขององค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มีความพร้อมส าหรับการให้บริการ 
สาธารณะแก่ประชาชน 

   7.3 แนวทางการพัฒนางานด้านระบบการตดิตามและ 
ประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   -  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอาศัยทั้งนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี  ระบบสารสนเทศทางข้อมูล  ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร
ด้านการติดตามและประเมินผลเพ่ือประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล
ของการติดตามที่เป็นปัจจุบนั  และได้ข้อเท็จจริงที่สมบูรณ ์

   7.4 แนวทางการพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  
การคลัง และงบประมาณ 

   - ส่งเสริมและสนับสนนุการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้
ในกระบวนการบรหิารจดัการให้มากขึ้นเพ่ือลดปัญหาการขาดแคลน
ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ   

   - ส่งเสริมและสนับสนนุกิจกรรมสร้างวินยัทางการเงิน การคลังและ
งบประมาณแก่บุคลากร เพ่ือลดปัญหาด้านงบประมาณ ควบคู่กับ
หลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางด้านการเงิน  การ
คลัง  และงบประมาณมีองค์ความรู้  และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่ท้องถิ่น  
และกระบวนการบริหารงานของท้องถิ่นเอง 

   7.5 แนวทางการพัฒนางานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการให้บริการที่ทันสมัย  อย่างครบวงจร  

   - ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ในการ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
อย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

   -  จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร  การติดต่อสอบถามและ
ใช้บริการต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ
ออนไลน์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนและองค์กร  
เพ่ิมความรวดเร็วแก่การให้บริการอีกทางหนึ่ง 

   7.6 แนวทางการพัฒนางานด้านสร้างเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good Governance)  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 

  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการบริหาร
จัดการและการตรวจสอบ  ควบคุม  และการเปิดโอกาสให้
ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการเสนอปัญหาความต้องการ การ
ก าหนดนโยบาย เสนอแนะและก าหนดบทบัญญัติ รวมถึง
กฎระเบียบ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประสานประโยชน์ของภาคส่วน
ต่าง ๆ ให้เสมอภาคและมีความสมดุล  

  - ส่งเสริมการท ากิจกรรม ในลักษณะพหุภาคี ส่งเสริมและ
จัดให้มีระบบ การควบคุมภายในองค์กรภาครัฐตามที่
กฎหมาย ก าหนดและส่งเสริมให้มีการตรวจสอบจากทุกภาค
ส่วน 

  - เสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการ การพัฒนาประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นความคุ้มค่า ใน
การปฏิบัติภารกิจ 

  - ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้พร้อมรับกับภารกิจ
หน้าที่ตามกฎหมายก าหนด เน้นกระจายการบริการ
สาธารณะให้ทั่วถึง โดยค านึงถึง ความต้องการของ
ประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหาร
จัดการที่ดี  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - เพ่ิมบทบาท  ภาคเอกชน ในกิจการของรัฐ เพ่ือลดภาระ
การลงทุนและ เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการตลอดจน
พัฒนากลไกการก ากับดูแลที่เข้มแข็งและโปร่งใส โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลักและ
ด าเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตส านึกข้าราชการ ให้
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบต่อ ส่วนรวม การ
พร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชน และปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผย ข้อมูลอย่างเคร่งครัด 

 

 8.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการปรับสภาพแวดล้อม
และการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  - พัฒนา  ปรับปรุงและบ ารุงรักษา  สภาพภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เช่น  ตามถนน  
ส านักงานราชการ  สวนสาธารณะ  ชุมชน  ตลาด  เป็นต้น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านการจัดท า  ปรับปรุง
และบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

 - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น กลุ่มจังหวัด
ใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้านในการส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยงกัน  ภายใต้อัตลักษณ์และวิถี
ชีวิตที่คล้ายคลึงกันท้ังสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  เช่น   
ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ  และศาสนา 

 

 8.2 แนวทางการพัฒนางานด้านการจัดระเบียบชุมชน 
และสังคม 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านในการเฝ้าระวังภัย  และ
บรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภัยทางธรรมชาติ  
ปัญหายาเสพติดระหว่างชายแดน  ปัญหาด้านการค้ามนุษย์  
และการค้าประเวณี  เป็นต้น 

 - ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน  ที่ได้
มาตรฐาน  เช่น  วัสดุ/อุปกรณ์  พาหนะ  บุคลากร  
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความปลอดภัย  เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

   -  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบุคลากรในพ้ืนที่  ที่มีองค์
ความรู้และทักษะในการให้ความรู้และบริการแก่
นักท่องเที่ยว  เช่น  ภาษา  กิจกรรมนันทนาการ  การ
ท่องเที่ยวและโรงแรม  รวมถึงด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  เป็นต้น 

 8.4 แนวทางการพัฒนางานด้านโครงสร้างพื นฐาน  

  - การพัฒนาถนนสู่แหล่งท่องเที่ยว/และหรือพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
   - ก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสาร /ศูนย์บริการการท่องเที่ยว
ควบคู่กับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวาง
แผนการพัฒนาและการบริการแก่ประชาชนในกิจกรรมใน
ทุกระดับองค์กรและระหว่างประเทศ  เช่น  ด้านการค้า  
การลงทุน  การท่องเที่ยวและโรงแรม  การเกษตร  
ยางพารา  อุตสาหกรรม  ประเพณี  ผลิตภัณฑ์ชุมชน ฯลฯ  
เป็นต้น 

  - ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
และประเทศเพ่ือนบ้านในการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในทุกมิติ  ทุกระดับ  เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์และ
ระบบเศรษฐกิจสู่อาเซียน 

 
 

  



37 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลนาแสง 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งความเป็นเลิศของงาน บริการอยู่เป็นนิจ เศรษฐกิจพอเพียง          
ประสานเครือข่ายชุมชน พัฒนาคนให้อยู่ดี กินดี” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ 
  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
2.3 เป้าประสงค์ 

     (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร    
(๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบคุลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 

  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช 

(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
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(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ
รณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสรา้งความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

2.4 ตัวชี วัด 
(1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  

   (2)  ประชาชนในต าบลวังโพธิ์มรีายได้เพิม่ขึ้น 
(3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (4)  ศพด. 3 แห่ง ไดร้ับการสนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสรมินม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานท่ีและ 
ระบบบรหิารจดัการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดม้ีความรู้ และมีทักษะเพิ่มขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมคัรในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 5 % 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ผูสู้อายุ 9 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 9 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 9 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  9  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆทั้ง 9 หมู่บา้น 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  

9 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 9 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 9 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการตดิตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 9 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและ

ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 9 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกดิภัยพิบตัิ 
(26)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลกูป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนในการ

รณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 9 หมู่บ้าน 
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(28)  การก าจดัขยะ สิ่งปฏิกูลอยา่งถูกวิธี 9 หมู่บ้าน 
2.5 ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูต้่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ

ท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาตไิดร้ับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

2.6 กลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน 
     แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ือ

อุปโภค บริโภค 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   แนวทางท่ี ๑ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา 
   แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม 

  ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบ 
     แนวทางท่ี ๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
     แนวทางท่ี 2 การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

  ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา 
   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการละเล่นกีฬานันทนาการ  การพักผ่อน

หย่อนใจและจัดให้มีสถานที่ ที่เหมาะสมอย่างพอเพียง 
 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

   แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมสนับสนุนและจัดกิจกรรมงานทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี และวันส าคัญของชาติ 
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  ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
   แนวทางท่ี ๑ การส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีความสามารถ

ในการพัฒนา 
   แนวทางท่ี ๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
   แนวทางท่ี 3 แนวทางการพัฒนางานด้านระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง และ

งบประมาณ 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง จึงก าหนด

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ไว้ใน 3 ประเด็น คือการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในต าบลต าบลนา
แสงให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบถ้วน  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นชุมชนน่า
อยู่อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                                                            จุดยืนทางยทุธศาสตร ์
 
                                                                (Positioning) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็น
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของคนในต าบล 

นาสิงห์ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 

พัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

ให้ครบถ้วน 
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2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล า้ในสงัคม 

ด้านความ
มัน่คง 

ด้านความมัน่คง
ในการแขง่ขนั 

การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกนัในสงัคม 

ด้านการสร้างการเติมโตบนคณุภาพชีวิต
ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

ด้านการปรับสมดลุและพฒันา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ 
ฉบบัท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพมนษุย์ 

ยทุธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

การสร้างความเข้มแขง็ทาง
เศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยัง่ยืน 

การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
เพ่ือพฒันาอย่างยัง่ยืน 

ความมัน่คง 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการในภาครัฐฯ 

การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐานฯ 

วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ฯ 

การพฒันาภาค เมือง 
และพืน้ท่ีเศรษฐกิจ 

การตา่งประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้านและภมูิภาค 

ยทุธศาสตร์
กลุม่จงัหวดั 

พฒันาศกัยภาพ
ด้านการ
ท่องเท่ียว 

เพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนัด้านการลงทนุ 
อตุสาหกรรม การค้า และบริการ 

สง่เสริมและพฒันาสินค้าเกษตร
ให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันา อปท.ใน
เขตจงัหวดั 

ด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 

ด้านการสง่เสริม
คณุภาพชีวิต 

ด้านการจดัระเบียบชมุชน สงัคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ด้านการวางแผน การ
สง่เสริมการลงทนุ 

ด้าน
ศิลปวฒันธรรมฯ 

ด้านพาณิชยกรรม
และการท่องเท่ียว 

การบริหารจดัการ
ท่ีด ี

การพัฒนาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

การรกัษาความสงบ
เรียบร้อยและความมั่นคง 

การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่
ดี 

ยทุธศาสตร์ 
อบต. 

-เพ่ือพฒันาอาชีพ 

กลุม่อาชีพ ฯ

-เพ่ือสง่เสริมกีฬา
และนนัทนาการ 

 

-เพ่ือพฒันา
สวสัดิการสงัคมฯ 

เพ่ือพฒันาการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสขุฯ 

 -เพ่ือพฒันา
การศกึษา  

 

-เพ่ือ
พฒันา
การศกึษา  

 

เพื่อปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกประเภท อันจะ
เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพื้นที่ 

 

-เพื่อพัฒนาการ
คมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า และผัง
เมือง  
 

เพื่อพฒันา 
สาธารณูปโภค 
แหล่งน้้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภค 

 

-เพื่อส่งเสริมการ
ปกครอง
ประชาธิปไตย และ
ความเสมอภาค 

เพื่อใหก้าร
บรหิารจัดการ 

และการ
ให้บรกิารต่างๆ 
ขององค์การ
บรหิารส่วน

ต้าบลนาสงิห ์มี
ประสิทธิภาพ 

ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ร้อยละของประชากรที่
ได้รับการสนับสนุน

ส่งเสริมอาชีพ 

ร้อยละของประชากรที่
เข้าร่วมกจิกรรมการ
แข่งขันกีฬา และ

กิจกรรมนันทนาการ
ต่างๆ 

ร้อยละของจ้านวน
ผู้สงูอายุ คนพิการ ผูป้่วย
เอดส์ ที่ได้รบัเบี้ยยังชีพ 

ร้อยละของจ้านวน
ประชากรทุกวัยที่ได้รบั
การดูแลด้านสุขภาพ

อนามัย 

ร้อยละของจ้านวน
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจตอ่การ

ส่งเสริมและ
ยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

ร้อยละของทีส่าธารณะ
ประโยชน์ที่ไดร้ับการ

อนุรักษ์ฟื้นฟ ู

ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการคัดแยก

ขยะ สะสมเงินทอง 
คุ้มครองอนาคต 

ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 

ร้อยละของจ้านวน
อาสาสมัครปอ้งกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ที่มาปฏิบัตหิน้าที ่

ร้อยละของจ้านวนถนน 
สะพาน ทางระบายน้้า 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่
ก่อสร้างมมีาตรฐาน 
สร้างความสะดวกให้แก่
ประชาชน 

ร้อยละของครัวเรือน
ที่มีน้้าประปาสะอาด

ใช้อย่างทั่วถึง 

ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการฝึกอบรม

อย่างน้อย 1 หลักสูตร
ต่อป ี

ความพึงพอใจของ
ประชาชนในคุณภาพ

การใหบ้ริการของ
หน่วยงาน 

ร้อยละของประชาชน
ที่เข้าร่วมประชุม

ประชาคม 

สง่เสริม
สนบัสนนุ 

กลุม่อาชีพ 

ส่งเสริมสนับสนุน
สวัสดิการสงัคม 

ส่งเสริมด้านกีฬา 

ส่งเสริมด้าน
สาธารณสุข 

ส่งเสริมการ
ด้านการศึกษา 

อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรมรชาติฯ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะฯ 

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา

เสพติด 

สนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

เร่งรัดพฒันา
ระบบ

สาธารณูปโภค 

พัฒนา ปรบัปรุง ถนน 
สะพาน ทางระบายน้้า 

พัฒนาองค์กรและ
การใหบ้ริการ

ประชาชน 

สนับสนุนและส่งเสริม
การมสี่วนร่วมทุกภาค

ส่วน 

งบกลาง สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การศึกษา สาธารณสุข การศาสนาฯ สังคมสงเคราะห์ฯ 

การเกษตร รักษาความสงบภายใน อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

การพาณิชย ์ บรหิารงานทั่วไป 

เปา้ประสงค์ 

 

ค่าเป้าหมาย 

กลยทุธ์ 

แผนงาน 

เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการประเมินโดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์กร ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคต  โดยใช้หลักเทคนิค  SWOT  analysis   
การพิจารณาปัจจัยภายใน 
 -  จุดแข็ง    Strength  (S) 
 -  จุดอ่อน   Weakness  (W) 
การพิจารณาปัจจัยภายนอก 
 -  โอกาส  Opportunity   (O) 
 -  อุปสรรค  Threat         (T) 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสงกับการวิเคราะห์   SWOT 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  ( Strength = S ) 
   เป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายในหน่วยงานซึ่งแสดงถึงส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  ความสามารถ  

ศักยภาพ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  ดังนี้ 
       ๑. ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  เป็นที่ตั้งของการบริการสถานที่ท่องเที่ยว  
ส่วนราชการ  สถานศึกษา  ส่งผลให้อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
       ๒. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี   วิถีชีวิต  และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ  เป็นต้น 
       ๓. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง  สมัครสมานสามัคคี 
       ๔. มีวัดโพธิ์ชัยศรีที่เป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานที่มีชื่อเสียง  มีวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก)  
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
       ๕. องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  มีภูมินิเวศน์ที่เหมาะสมที่จะเป็นต าบลที่น่าอยู่  น่าอาศัย                
น่าท่องเที่ยว 
       ๖. มีโรงเรียนในพระราชด าริ  เช่น โรงเรียนบ้านนาค าแคน,โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒  ได้ส่ง
เข้าประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับภาค 
       ๗. มีชมรมผู้สูงอายุ เกี่ยวกับร าไม้พลองที่ชื่อเสียงระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ 
       ๘. มีบ้านค าแคนพัฒนาเป็นหมู่บ้านมั่งมีศรีสุข 
       ๙. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลระดับจังหวัดระดับภาค และระดับประเทศ คือ
บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ ๘,บ้านค าแคนพัฒนา หมู่ที่ 6,บ้านเกษมสามัคคี หมู่ที่ 9 
       ๑๐. เป็นต าบลแห่งการเรียนรู้  และส่งเสริมสุขภาพ 
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 การวิเคราะห์จุดอ่อน   ( Weakness   =  W ) 
   เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม 

ดังนี้ 
       ๑. ปัญหาการจราจร  สบืเนื่องจากถนนหนทางในการคมนาคมสัญจรไป - มา   ยังไม่สะดวก
เท่าท่ีควร  เช่น  ยังมีถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรหลายเส้นให้รอการปรับปรุง 
       ๒. ยังขาดการบริหารจัดการที่ดีในการให้ความดูแลและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศวิทยา  (วัดเจติยาคีรีวิหาร) 

      ๓. มีงบประมาณในการพัฒนาองค์กรค่อนข้างจ ากัด 
      ๔.  องค์การบรหิารส่วนต าบลนาแสงขาดการสนบัสนุนงบประมาณในการก าหนดโครงการขนาดใหญ่ 

  โอกาส  (Opportunities  =  O) 
       ๑. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐   ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน
ของท้องถิ่น  ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภคต่างๆให้ดีขึ้น 

      ๒. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล  โดยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ถ่ายโอนภารกิจภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  จึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาท้องถิ่น 
       ๓. มีทุนทางธรรมชาติที่เหมาะสมในการพัฒนา 
       ๔. มีการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยิ่งใหญ่ 
       ๕. เป็นต าบลแห่งการส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมทั้ง ๙ หมู่บ้าน ท าให้ประชากรมีสุขภาวะที่ดี  
สุขภาพแข็งแรง  น าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของประชาชนนอกพ้ืนที่ 
       ๖. มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง  มีการอนุรักษ์ทรัพยากรร่วมกัน 
       ๗.  จัดท าผลิตภัณฑ์ (เสื้อสัญลักษณ์ภูทอก) ประจ าแหล่งท่องเที่ยว 
       ๘. มีแนวโน้มที่จะเป็นต าบลแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน 
       ๙. มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย์ให้ริการอินเตอร์เน็ตต าบล 
       ๑๐. มีแนวโน้มที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลต าบล 
       ๑๑. มีแนวโน้มที่จะสร้างโครงการมัคคุเทศน้อยได้ 

 อุปสรรค  ( Threat  = T ) 
       ๑. จากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  เป็นอย่างมาก 
         ๒. บุคลากรในหน่วยงานขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีจ านวนน้อยและ 
                       ปฏิบัติงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 
         ๓. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 
         ๔. ประชาชนขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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การเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 
   - ให้มีการบูรณาการการเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 เสาหลัก  อันได้แก่ 

ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จะต้องมีการประสานงานการด าเนินการให้สอดคล้องกัน มุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และความ
ร่วมมือตามกรอบข้อตกลงต่างๆ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 

   - ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาคุกคามข้ามชาติ เช่น การก่อการร้าย 
ปัญหาเยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น 

   - การเจราจาในข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ หากเงื่อนไขของข้อตกลง
ดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต้องด าเนินการ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจะต้องมีการหารือและ
เห็นพ้องต้องกัน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสม 

   - สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งการส่งเสริมอัตลักษณ์ของรัฐสมาชิกให้ความส าคัญกับการรักษาพ้ืนที่ป่า โดยเฉพาะตามแนวชายแดน
ของประเทศท่ีมีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย 

      ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับ
ผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 
ด้าน ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้น 
นอกจากนั้นจะเกิดการเรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการการพัฒนาเครือข่าย
การคมนาคม เพ่ือให้การเคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดั งนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายการผลิต ไฟฟ้า
และประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดนล าพัง จ าเป็นต้องประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่
จะเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิต
ในพ้ืนที่โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ใน
กระบวนการผลิตแบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 
     3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็น
เจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดกี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
สิ่ งแวดล้อม อย่ างไรก็ตามต้องไม่ลืม เรื่ องของการควบคุมมาตรฐานของการดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่ทีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนของ
เขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการ
ท างานรว่มกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจาก
ปัญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด 
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ความขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรม
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพ
และท่ัวถึง นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนใน
ชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้า
ระวังปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงาน
อพยพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้
ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 
     6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้น
ของการพัฒนาด้านต่างๆเสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการ
จัดและส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนได้โดยต้องเน้น การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการ
จัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านใน
ภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิกและน าเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่
ทันสมัย มีความเป็นสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อแรงงานต่างชาติ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรม
และจารีตประเพณีนั้น นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิง
วัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่
มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมี
ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
     7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้ง
หน่วยงานด้านวิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและ
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืน
ที่มาติดต่อราชการได้ 
 

ผลกระทบของ AEC ต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการปรับตัว 
ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

1) การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

• จ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่นเช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่งโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อ
การผลิตเช่นไฟฟ้าและประปาซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็นต้อง
ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

2) การพัฒนาส่งเสริม
ทางด้านเศรษฐกิจ 

• จ าเป็นต้องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลและ
ช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้ท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชนและ
อาจจ าเป็นต้องทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 
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ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 
3) การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

• ต้องมีบทบาทมากข้ึนในการเฝ้าระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
• มีการก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติทางด้านสิ่งแวดล้อม 
• มีการซักซ้อมท าความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง 

4) สังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องมาจากแรงงาน
อพยพทั้งในปัญหาความ
ยากจนและโรคระบาด 

• อาจต้องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องต่างๆอาทิการป้องกันโรคระบาด
และการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐานการจัดการศึกษาให้กับลูกหลานการบริหาร
จัดการเรื่องแรงงาน 
ต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยและการจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพ 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 
 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย์ 
 
- แผนงานเคหะและชุม 

กองช่าง  

2 การพัฒนาสังคมและ      
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานสาธารณสุข 

- แผนงานการศึกษา 

ส านักปลัด 
 
 
 

กองการศึกษา 

 

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และ
ความสงบ 

ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด  

4 การพัฒนาด้านการค้า การ
ลงทุน การท่องเที่ยว และ
กีฬา 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานศาสนา           
วัฒนธรรมและนันทนาการ                        
(งานกีฬาและนันทนาการ) 

กองการศึกษา  

5 การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร   

6 การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานศาสนา          
วัฒนธรรมและนันทนาการ      
(งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

กองการศึกษา  

7 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป - แผนงานบริหารทั่วไป            
(งานบริหารทั่วไป) 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป      
(งานบริหารงานคลัง) 

- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
 

กองคลัง 

ส านักปลัด 

 

รวม 7 ยุทธศาสตร ์ 3 ด้าน 11 แผนงาน 4 ส่วนราชการ  



 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แบบ ผ.01 
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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) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำน

   ๑.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ - - - - 56 88,900,000 56 88,900,000 56 88,900,000 168 266,700,000
   ๑.๒ แผนงำนเคหะและชุม - - 7 1,650,000 52 51,050,000 52 51,050,000 52 51,050,000 163 154,800,000
   ๑.3 แผนงำนกำรพำณิชย์ - - - - 5 43,000,000 5 43,000,000 5 43,000,000 15 129,000,000

รวม - - 7 1,650,000 113 182,950,000 113 182,950,000 113 182,950,000 346 550,500,000
2) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำสังคมและคุณภำพชีวิต
   2.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์ - - 4 140,000 5 1,170,000 5 1,170,000 5 1,170,000 19 3,650,000
   2.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน - - 2 70,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 26 1,630,000
   2.3 แผนงำนสำธำรณสุข - - 1 100,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 700,000
   2.4 แผนงำนกำรศึกษำ 9 5,884,808 22 7,172,808 30 8,161,000 30 8,161,000 30 8,161,000 121 37,540,616

รวม 9 5,884,808 29 7,482,808 45 10,051,000 45 10,051,000 45 10,051,000 173 43,520,616
3) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรจัดระเบยีบ
ชุมชน สังคม และควำมสงบ
   3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 6 420,000 6 450,000 12 2,075,000 12 2,075,000 12 2,075,000 48 7,095,000

รวม 6 420,000 6 450,000 12 2,075,000 12 2,075,000 12 2,075,000 48 7,095,000
4) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทนุ 
กำรทอ่งเทีย่ว และกีฬำ
4.1 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 3 160,000 3 110,000 7 770,000 7 770,000 7 770,000 27 2,580,000

บญัชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ

ป ี2565 รวม
ยุทธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



(งำนกีฬำและนันทนำกำร)
รวม 3 160,000 3 110,000 7 770,000 7 770,000 7 770,000 27 2,580,000
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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)

5) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
และอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

   5.1 แผนงำนกำรเกษตร 2 40,000 4 100,000 26 62,655,000 26 62,655,000 26 62,655,000 84 188,105,000
รวม 2 40,000 4 100,000 26 62,655,000 26 62,655,000 26 62,655,000 84 188,105,000

6) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
จำรีตประเพณี และภมูิปญัญำทอ้งถิ่น
   6.1 แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนนัทนำกำร 6 ๓๕๐,๐๐๐ 6 ๓๕๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 36 ๒,๓๘๐,๐๐๐
(งำนศำสนำวฒันธรรมท้องถิ่น)

รวม 6 ๓๕๐,๐๐๐ 6 ๓๕๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 8 ๕๖๐,๐๐๐ 36 ๒,๓๘๐,๐๐๐
7) ยุทธศำสตร์กำรพฒันำระบบบริหำรจัดกำรทีดี่
   7.1 แผนงำนบริหำรทัว่ไป (งำนบริหำรทัว่ไป) 4 110,000 6 490,000 8 1,455,000 8 1,455,000 8 1,455,000 34 4,965,000
   7.2 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป(งำนบริหำรงำนคลัง) - - 2 50,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 290,000
   7.3 แผนงำนงบกลำง 4 11,460,800 4 11,460,800 4 11,560,000 4 11,560,000 4 11,560,000 20 57,601,600

รวม 8 11,570,800 12 12,000,800 14 13,095,000 14 13,095,000 14 13,095,000 62 62,856,600
รวมทัง้สิน้ 34 18,425,608 67 22,143,608 225 272,156,000 225 272,156,000 225 272,156,000 776 857,037,216

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)
บญัชีสรุปโครงการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบงึกาฬ

ป ี2565 รวม
ยุทธศำสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างอาคาร 
หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยและ 
อาคารจอดรถ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาแสง 
 

เพื่อใช้เป็นอาคาร
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 

อาคารหน่วยกู้
ชีพและอาคาร
จอดรถ องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีสถานท่ีในการใช้
ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ 
กู้ภัย 

กองช่าง 
 

๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นลานยางป่าช้า หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 7 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นกลางบ้านไปวัดรัตน- 
ราษฎรส์ามัคค ี

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 3 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นศาลากลางบ้านไปหนอง
เป็ดก่า 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 3 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นค าแคนไปแยกอ่างเก็บน้ า
ผาสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 6 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร   
ภายใน  หมู่ 3 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
หมู่ 9 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 9 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

8 โครงการก่อสร้าง          
บล็อกคอนเวิสห้วยฝายใหญ่
, ห้วยหนองหว้า 

เพื่อให้การระบายน้ า
ในฤดูฝนและกักเก็บ
น้ าในหน้าแรงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

หมู่ 3 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง น้ ามีเพียงพอท้ังในฤดู
ฝนและหน้าแล้ง 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตรจาก
บ้านดงเกษมไปบา้นค าบอน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

10 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร   
ภายใน  หมู่ 9 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นค าบอนไปวัดหินก้อน
เดียว 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 6 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
เส้นนาค าแคนพัฒนาไป
ดอนเสียด 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ปรับปรุงถนน
ลูกรังภายใน
ต าบลนาแสง 

- - 100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นค าบอนไปบ่อขยะภูทอก 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นค าแคนพัฒนาไป      
เส้นนาด่อย 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ในวัดป่าดงเกษมประชา
ราษฏร ์

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นค าแคนไปค าเหวอ่ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 

 

500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

17 โครงการก่อสร้างห้องเก็บ
พัสดุ ครภุัณฑ์ของอบต.   
นาแสง 

เพื่อใช้เป็นห้องเก็บ
วัสดุอุปกรณ์ของอบต.
นาแสง 

อบต.นาแสง - - 

 

300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

18 โครงการขยายไหล่ทางถนน 
คสล.เส้นสี่แยกเกษม
พัฒนา-ดงเกษม หมู่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ถนน คสล. 
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างบล็อคคอน
เวิสถนนสายดงเกษมไปค า
บอน (ช่วงกิโลเมตรที3่) 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านแม่สุข มารศรี ถึง
บ้านพ่อแอ้ป้องสุข 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 4 - - 

 

500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
เพื่อการเกษตรจากหนอง
หล่มถึงหนองปลาเซียม 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 4 - - 200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหมู่ที่ 7 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ตามถนน 

สร้างรางระบาย
น้ าภายใน หมู่ 7  

- - 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่ง ถนนภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ตามถนน 

สร้างรางระบาย
น้ าภายใน หมู่ 3  

- - 400,000 
 

400,000 400,000 จ านวนแห่ง 
 

ถนนภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าท่วมขัง 
 

กองช่าง 

24 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 8 - - 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นเข้าซอย บ้านนายสุนทร 
พันป้องซอด 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 8 

- - 

 

500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าหมู่ที่ 1 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ตามถนน 

สร้างรางระบาย
น้ าภายใน หมู่ 1 

- - 400,000 400,000 400,000 จ านวนแห่ง ถนนภายในหมู่บ้านไม่
มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อ
การเกษตร   
ภายใน  หมู่ 1 

- - 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

28 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า หมู่ที่ 5 

เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
ตามถนน 

สร้างรางระบาย
น้ าภายใน หมู่ 5  

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ถนนภายในหมู่บ้าน
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

29 โครงการห้องสุขาลาน
กีฬาชุมชนต าบลนาแสง 

เพื่อสร้างห้องสุขาข้าง
ลานกีฬาไว้บริการ
ส าหรับผู้มาออกก าลัง
กาย 

โรงเรียนภูทอก
วิทยา 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ผู้มาออกก าลังกายมี
ห้องสุขาใช้ 

กองช่าง 

30 โครงการปรับเกรดถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 1-9 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

รวม 30 โครงการ - - - - 9,900,000 9,900,000 9,900,000 - - - 

 
 
 
 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายท่อส่ง
น้ าประปาจาก 2 นิ้ว         
เป็น 4 นิ้ว 
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายท่อส่ง
น้ าประปา หมู่ 3 

- - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบล  
นาแสงมี
น้ าประปาท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนมีน้ าประปา
ที่มีประสิทธิภาพใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการสนับสนุนขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการสนับสนุนขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการสนับสนุนขยายไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเส้นค าบอนไป
บ่อขยะภูทอก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นค า
บอนไปค าเหว่อ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

6 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

7 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเส้นหนองแวง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 50,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
สวนสาธารณะ,-ถนนใน
พื้นทีต่ าบลนาแสง 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์
ในต าบลนาแสง       
ให้สวยงาม 

พื้นที่สาธารณะ
ต าบลนาแสง 

- 100,000 300,000 300,000 300,000 พื้นท่ีต าบล   นา
แสงได้รับการ
ปรับปรุง 

ต าบลนาแสงมีภมูิทัศน์
ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้นค า
บอนไปเส้นหินก้อนเดียว 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการต่อเติมกันสาดรอบ
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 

เพื่อต่อเติมกันสาด
รอบศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 2 

ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 2 

- - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีศาลา
ประชาคมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ าในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

13 โครงการสนับสนุนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้น 
บะไผไ่ปหนองใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

14 โครงการท ารั้วกั้นแนวรอบ
หนองบ่อมะงง 

เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์
ลงไปกินน้ า 

หนองบ่อมะงง - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง น้ าในบ่อไม่ขุ่น
เนื่องจากไม่มสีัตวล์ง
ไปกินน้ า 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น       
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

- - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้         
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

17 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้น
หนองปลาเซียมไปหนองเฮี่ย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- 300,000 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

18 โครงการต่อเติมซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 

เพื่อต่อเติมซ่อมแซม
ศาลาประชาคม      

ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 7 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีศาลา
ประชาคมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ 5 

- - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้         
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการสนับสนุนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจาก
บ้านดงเกษมพัฒนาเชื่อมถึง
บ้านดงกระพุง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

21 โครงการสนับสนุนขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจาก
บ้านดงเกษมพัฒนาไปบ้าน
ค าบอน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
อย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ าในชุมชน 

เพื่อให้รางระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้ 

หมู่ 5 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีรางระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรบริเวณหลัง
โรงเรียนกลัยาณิวัฒนา 2 
ไปหนองค า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง    
อย่างทั่วถึง 

ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 

- - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ส่องสว่างใช้         
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการสนับสนุนไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากบ้านแม่
สุข มารศรี ถึงบ้านพ่อแอ้
ป้องสุข หมู่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

26 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

หมู่ 4 - - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

27 โครงการต่อเติมรั้วรอบ
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 

เพื่อต่อเติมรั้วรอบ
ศาลาประชาคม     
หมู่ที่ 4 

ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 4 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีศาลา
ประชาคมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

28 โครงการสนับสนุนเครื่องปั่น
กระแสไฟฟ้าในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

หมู่ 4 - - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการต่อเติมซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 

เพื่อต่อเติมซ่อมแซม
ศาลาประชาคม      

ศาลาประชาคม 
หมู่ที่ 1 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีศาลา
ประชาคมที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรเส้นนา   
นายค าตัน บุญศรีเลิศ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

31 โครงการขุดลอกรางระบาย
น้ าในหมู่บ้าน 

เพื่อให้รางระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพพร้อมใช้ 

หมู่ 7 - - 70,000 70,000 70,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีรางระบาย
น้ ามีประสิทธิภาพ
พร้อมใช้ 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซล เพื่อติดตั้งโซล่าเซล
ส าหรับครอบครัวที่
ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

หมู่ 7 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
ในต าบลนาแสง (หมู่1-9) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

อบต.นาแสง - - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบลนา
แสงมีไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

35 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์
ตามถนนภายในหมู่บ้าน
และที่สาธารณะ 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์
ให้สวยงาม 

พื้นที่สาธารณะ
หมู่ 1 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่ง ต าบลนาแสงมีภมูิ
ทัศน์ที่สวยงาม 

ส านักปลัด 

36 โครงการไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

หมู่ 1 - - 300,000 300,000 300,000 ในเขตต าบล
นาแสงมี
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการถังขยะประจ า
หมู่บ้าน 

เพื่อมีถังขยะประจ า
หมู่บ้าน 

หมู่ 8 - - 80,000 80,000 80,000 จ านวน      
ถังขยะ 

หมู่บ้านปราศจาก
ขยะ 

ส านักปลัด 

38 โครงการสนับสนุนขยาย
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเส้น
ค าเหวอ่ไปดอนเสียด      
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบล
นาแสงมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ าภายในหมู่บ้านและ
เพิ่มขนาดหม้อแปลง    
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 500,000 500,000 500,000 ในเขตต าบล
นาแสงมี
ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

ประชาชนไดม้ี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 39 โครงการ - - - 1,650,000 15,450,000 15,450,000 15,450,000 - - - 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑.3 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมโรงผลิต
น้ าประปา หมู่ท่ี 2,5,9 
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสง หมู่ที่ 
2,5,9 มีน้ าประปาใช้
อย่างมีคุณภาพ 

หมู่ที่ 2,5,9 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าประปา
ที่มีคุณภาพใช้ 

ก่องช่าง 

2 โครงการปรับปรุงระบบ
น้ าประปาห้วยซอด 
(ประปาหมู่บา้น) หมู่ 5 
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสง หมู่ที่ 5 
มีน้ าประปาใช้อย่างมี
คุณภาพ 

หมู่ที่ 5 - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าประปา
ที่มีคุณภาพใช้ 

ก่องช่าง 

รวม 2 โครงการ - - - - 800,000 800,000 800,000 - - - 

 

  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาความรู ้
และทักษะแก ่
อาสาสมัครดแูล 
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน (อผส) 

เพื่อพัฒนาความรู ้
และทักษะแก่อาสา 
สมัครดูแลผู้สูงอาย ุ
ที่บ้าน 

อาสาสมัครดแูล 
ผู้สูงอายุในต าบล
นาแสง จ านวน  
100 คน 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เขาร่วม
โครงการจ านวน
ไม่ต่ ากว่า   
100 คน 

พัฒนาความรู้และ 
ทักษะแก่อาสาสมัคร 
ดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน 

ส านักปลัด 

2 โครงการลงพื้นที่ตรวจ 
เยี่ยมผู้สูงอายุ เพื่อจดัท า
ฐานข้อมูลพื้นฐาน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อจัดท าฐานข้อมูล 
พื้นฐานผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุและ 
ครอบครัวในพ้ืน 
ที่ต าบลนาแสง 

- 40,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ผู้สูงอาย ุ
ที่เข้าร่วม 

เพื่อจัดท าฐานข้อมูล 
พื้นฐานผู้สูงอาย ุ

ส านักปลัด 

3 โครงการจดัตั้ง 
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

เพื่อจัดตั้ง 
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

ผู้สูงอายุ  
ในต าบลนาแสง 

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

ส่งเสริมสนับสนุน 
การสร้างรายได ้
ของคนในชุมชน 

ส านักปลัด 

4 จัดตั้งกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี 

เพื่อตั้งกองทุนส่งเสริม 
และพัฒนาคณุภาพ 
ชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี 

ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพิการ 
ในพื้นที่ 
ต าบลนาแสง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกลุ่ม 
ที่จัดตั้ง 
 

พัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการในพ้ืนท่ี 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - - 140,000 170,000 170,000 170,000 - - - 
 

  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขับเคลื่อนสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อเป็นเครือข่าย 
เชื่อมโยงเด็กและ 
เยาวชนท่ีมีการ 
ด าเนินงานในด้าน 
ต่างๆเพื่อปฏิบัติ 
ภารกิจร่วมกันใน 
การแสวงหาแนว 
ทางในการส่งเสริม 
และพัฒนาเด็กและ 
เยาวชน 

ขับเคลื่อนสภา 
เด็กและเยาวชน 
ท าหน้าท่ีเป็น 
องค์กรกลางของ 
เด็กและเยาวชน 
ร่วมกันสังเคราะห์ 
ปัญหาความ
ต้องการ 
และเสนอหน่วย 
งานท่ีเกี่ยวข้อง 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 มีเครือข่าย 
เด็กและ 
เยาวชนท่ี 
เข้มแข็ง 

เกิดการรวมพลัง 
เด็กและเยาวชนใน
การพัฒนาชาติต่อไป 

ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมด าเนิน 
งานกิจกรรมพัฒนาสตร ี
และครอบครัว 

เพื่อส่งเสริมการ 
ด าเนินงานกิจกรรม 
พัฒนาสตร ี

หมู่ที่ 1 - 9 
ภายในต าบล  
นาแสง 

- 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่เข้าร่วม 

พัฒนาประสิทธิภาพ 
การด าเนินงาน 
ของสตร ี

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในชุมชน  

เพื่อสนับสนุนให้มี
กลุ่มอาชีพในชุมชน 

สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ หมู่ที่ 1-9 

- - 180,000 180,000 180,000 จ านวนกลุ่มที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ประชาชนสามารถมี
กลุ่มอาชีพเพื่อสร้าง
ความเข็มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักปลัด 

 
 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

4 โครงการสนับสนุน
โครงการพระราชด าร ิ

เพื่อสนับสนุน
โครงการพระราชด าร ิ

สนับสนุนโครงการ
พระราชด าริ หมู่ 6 

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม
ที่สนับสนุน 

ประชาชนได้
ด าเนินการตาม
โครงการพระราชด าร ิ

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน 

สนับสนุนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

หมู่ 1-9 - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนได้
ด าเนินการตาม
โครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน 

ส านักปลัด 

6 โครงการสนับสนุนหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมที่เกีย่วกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่ 6, 8, 9 - - 40,000 40,000 40,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนไดด้ าเนิน
ตามรอยเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 

7 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 

เพื่อเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับ
ครัวเรือน ระดับชุมชน 

อ าเภอศรีวไิล - - 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนไดเ้รียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

8 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรมเยาวชน          
ในต าบลนาแสง 

เพื่ออบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชนใน
ต าบลนาแสง 

โรงเรียน สพฐ. 
ในต าบลนาแสง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม 

เยาวชนในต าบลนา
แสงมีคุณธรรม
จริยธรรมที่ด ี

กอง
การศึกษา 

รวม 8 โครงการ - - - 70,000 520,000 520,000 520,000 - - - 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.3 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้า 

เขตต าบล 
นาแสงปลอด 
โรคพิษสุนัขบ้า 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสุนัขที่
เป็นโรคพิษ 
สุนัขบ้าลดลง 

สุนัขในต าบลนาแสงไม่
มีโรคพิษสุนัขบ้า และ
คนไม่ตดิเช้ือ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์และ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ความรู้และป้องกัน
ไข้เลือดออก 

ต าบลนาแสง - - 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ประชาชนป่วยเป็นโรค
ไข้เลือดออก 

ส านักปลัด 

รวม 2 โครงการ - - - 100,000 200,000 200,000 200,000 - - - 
 

  

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู ้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และเกิดทักษะด้านการ
คิดการใช้ภาษา       
การสังเกต การจ าแนก 

เด็กเล็ก ศพด.
จ านวน 150 คน 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
มีพัฒนาการ 
ที่เหมาะสม 

ให้ผู้เรียนไดเ้รียนรู ้
สิ่งใหม่ๆจากแหล่ง 
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) ต าบลนาแสง 

เพื่อให้นักเรียนได้
พัฒนาทักษะทางด้าน
วิชาการ 

โรงเรียน สพฐ.ใน
ต าบลนาแสง 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้า
ร่วม 

นักเรียนในต าบลนา
แสงมีทักษะความรู้ที่
เพิ่มมากข้ึน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาต ิ

เพื่อให้เด็กได้แสดง 
แสดงออกและม ี
กิจกรรม นันทนาการ 
ที่ด ี

ศพด. และ สพฐ. 
ในต าบลนาแสง  

- 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ 
เด็กเข้าร่วม 

เด็กเติบโตเป็น 
ผู้ใหญ่ที่มีคณุภาพ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา 
การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัด อบต.นาแสง 

เพื่อส่งเสริมและ 
พัฒนาครูและ 
บุคลากรที่เกีย่ว 
ข้องกับ ศพด. 

ครูและบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ครูแลบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 
ร้อยละ 90 

ครูและบุคลากรที่เกี่ยว 
ข้องกับ ศพด.มีความ 
รู้ความเข้าใจในการ 
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร
กลางวันให้แก่ศูนย์
เด็กเล็กในสังกัด 
อบต.นาแสง 

ศพด. ใน     
ต าบลนาแสง 
จ านวน 3 แห่ง 

1,176,000 1,176,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับอาหาร
กลางวนั 

เด็กมสีุขภาพท่ีแข็งแรง 
ได้รับประทานอาหาร 
ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน     
อาหารเสริม (นม) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน 
ได้ดืม่นมทุกคน 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และศพด. 
ในต าบลนาแสง 

1,609,608 1,609,608 1,700,000 1,700,000 1,700,000 จ านวนเงิน 
สนับสนุน 

เด็กมสีุขภาพท่ี 
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการสนับสนุน    
อาหารกลางวัน 

เพื่ออุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันให้แก่
โรงเรียนในเขตต าบล
นาแสง 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. ในเขต  
ต าบลนาแสง 

2,400,000 2,400,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนเงิน 
อุดหนุน 

เด็กมสีุขภาพท่ีแข็งแรง 
ได้รับประทานอาหาร 
ครบ 5 หมู ่

กอง
การศึกษา 

8 โครงการจดัการเรียน      
การสอน(รายหัว)ของศูนย์
เด็กเล็ก  

เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัการ
เรียนการสอน(ราย
หัว)เด็กปฐมวัย ใน
ศูนย์เด็กเล็ก สังกัด
อบต.นาแสง 

ศพด. ใน     
ต าบลนาแสง 
จ านวน 3 แห่ง 

408,000 408,000 420,000 420,000 420,000 ร้อยละของเด็ก
ที่ได้รับการ
สอนที่มี
ประสิทธิภาพ 

เด็กได้รับการเรยีนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

9 โครงการจดัซื้อหนังสือเรียน
ของศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
หนังสือเรียน ส าหรับ
เด็กประถมวัย 

เด็กเล็กใน ศพด. 
เขตต าบลนาแสง     
ทั้ง 3 แห่ง        
มหีนังสือเรยีน 

48,000 48,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กที่มี
หนังสือเรียน 

เด็กได้เรยีนรู้จากต ารา
เรียนที่ได้มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา 

10 โครงการจดัซื้ออุปกรณ์   
การเรยีนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
อุปกรณ์ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กใน ศพด. 
เขตต าบลนาแสง     
ทั้ง 3 แห่งมี
อุปกรณ์การเรียน 

48,000 48,000 48,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กท่ีมี
อุปกรณ์ในการ
เรียน 

เด็กมีอุปกรณ์ที่มี
คุณภาพ เพื่อใช้ในการ
เรียน 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องแบบ
นักเรียนของศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องแบบนักเรยีนใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กเล็กใน ศพด. 
เขตต าบลนาแสง     
ทั้ง 3 แห่ง       
มีเครื่องแบบ
นักเรียน 

72,000 72,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนเด็กท่ีมี
เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กมีเครื่องแบบ
นักเรียนที่มีคณุภาพ 

กอง
การศึกษา 

12 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ผู้เรยีนของศูนย์เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม และเป็น  
คนดีของสังคม 

เด็กเล็กใน ศพด. 
เขตต าบลนาแสง     
ทั้ง 3 แห่ง มีการ
พัฒนาด้าน
วิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรม 

103,200 103,200 110,000 110,000 110,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กเล็กมีพัฒนาการ      
ที่สมวัย 

กอง
การศึกษา 

13 โครงการสนับสนุนการ
เรียนรูภ้าษาที่สาม 

เพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูภ้าษาที่สาม
ของนักเรียน 

นักเรียนโรงเรียน
ในต าบลนาแสง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก
ที่เข้าร่วม 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาการศึกษาภาษา
ที่สามอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

14 โครงการผลติสื่อการเรยีนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

เพื่อเสรมิสร้าง
พัฒนาการทาง
อารมณ์ และสังคม
ให้แก่เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัดอบต.
นาแสง 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการส่งเสริม           
หนูน้อยฟันดี 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
มีสุขภาวะในช่องปาก
ที่ดี/แก้ปัญหาฟันผ ุ

จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาวะในช่อง
ปาก/อบรมให้
ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็ก
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
อบต.นาแสง 

- 9,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
ได้รับการตรวจ
สุขภาพช่องปาก 
 

เด็กเล็กมีสุขภาวะใน
ช่องปากดีขึ้น/
ผู้ปกครองมีความรู้
ด้านการดูแลช่องปาก
ของเด็ก 

กอง
การศึกษา 

16 โครงการสร้างเสรมิ         
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อเสรมิสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม   
ให้เด็กเล็ก 

จัดกิจกรรมสวด
มนต์ทุกวันศุกร์
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด
อบต.นาแสง 

- 9,000 10,000 10,000 10,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

เด็กมีคณุธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา 

17 โครงการจดักิจกรรม    
เฉลิมพระเกียรติ      
สมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง 
12 สิงหาคม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
รู้ถึงพระคุณแม่ และมี
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษตัริย ์

จัดกิจกรรมเนื่อง
ในโอกาสวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

- - 15,000 15,000 15,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

เด็กเล็กรู้ถึงพระคณุ
ของแม่และแสดงออก
ถึงความกตัญญู 
รวมทั้งแสดงออกถึง
ความจงรักภักด ี

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการหนูน้อยนาฏศลิป ์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
เรียนรู้วัฒนธรรม
ทางด้านดนตรีและ
นาฏศิลปไ์ทย 

จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน 
และสอนดนตรี
นาฏศิลปไ์ทย 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

เด็กเล็กเรียนไดรู้้
วัฒนธรรมทาง      
ด้านดนตรีและ
นาฏศิลปไ์ทย 

กอง
การศึกษา 

19 โครงการต้วมเตีย้มเยี่ยมวัย
เตาะแตะ 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็ก
ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้ทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ   
ในท้องถิ่น  

ได้รับการถ่ายทอด
ความเรื่องเรื่อง
อาหารและเครื่อง
จักสาน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กเล็ก ศพด. 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

เด็กได้เรียนรู้เรื่องราว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เกิดความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นตน 

กอง
การศึกษา 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพ  
บุคลากร 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

บุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัด     
อบต.นาแสง  

- 60,000 100,000 100,000 100,000 บุคลากร
ทางการศึกษา 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

บุคลากรทางการ
ศึกษา มีความรู้และ
ทักษะในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

21 โครงการห้องเรียนสดใส 
เด็กไทยเบิกบาน 

เพื่อตกแต่งห้องเรียน
ให้สะอาด สดใส     
สดชื่น  

ตกแต่งห้องเรียน 
ศพด. สังกัด 
อบต.นาแสง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ห้องเรียนท่ีได้รับ
การตกแต่ง 

ห้องเรียนมีความ
สะอาด สดใส  สดชื่น 
เอื้อต่อการเรียนรู ้

กอง
การศึกษา 

22 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด. สังกัด 
อบต.นาแสง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน ศพด. ท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ภูมิทัศน์หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีความ
สวยงาม ร่มรื่น 
ปลอดภัยมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างทางเดิน
แบบมีหลังคา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อใช้ปกกันแดดและ
ฝนในทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็ก 

ก่อสร้างทางเดิน
ภายใน ศพด. 
สังกัดอบต.นาแสง 

- 100,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน ศพด. 
ที่ได้รับการ
ก่อสร้าง 

เด็กผู้ปกครอง และผู้
มาติดต่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ไมร่้อนแดด
และเปยีกฝน 

กอง
การศึกษา 

24 โครงการจดัการประชุม
ผู้ปกครอง 

เพื่อเสริมสร้างความ
ร่วมมือและสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของศูนย์เด็ก
เล็ก รวมท้ังแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความคิดเห็น 

จัดประชุม
ผู้ปกครอง อย่าง
น้อยปีการศึกษา
ละ 1 ครั้ง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 ผู้ปกครองเด็ก 
ร้อยละ 60 
เข้าร่วม 

ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือและมีความ
เข้าใจในการ
ด าเนินงานของศูนย์
เด็กเล็กมากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

25 โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดี ความร่วมมือและ
การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ในการดูและการส่ง- 
เสริมพัฒนาการแก่เด็ก 

จัดกิจกรรมออก
เยี่ยมบ้านเด็ก
เล็กทุกคนปีการ- 
ศึกษาละ 1 ครั้ง 

- - 9,000 9,000 9,000 จ านวนการ
ออกเยี่ยมบ้าน
เด็กเล็ก 

ผู้ปกครองและศูนย์เด็ก
เล็กมีความสัมพันธ์ท่ีดี 
รวมท้ังการดูแล
แก้ปัญหา และเด็กมี
พัฒนาการดีขึ้น 

กอง
การศึกษา 

26 โครงการสานสมัพันธ์ชุมชน เพื่อเสรมิสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และชุมชน 

ศพด. ให้ความ
ร่วมมือและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
สาธารณประโยชน์
ของชุมชน 

- - 9,000 9,000 9,000 จ านวนการให้
ความร่วมมือ 

เกิดความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กกับชุมชน   
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 



75 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.4 แผนงานการศึกษา 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

27 โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนให้กับเด็ก 

เพื่อให้เด็กมีความรู้
เกี่ยวกับการเป็น
ประชาคมอาเซียน
ตามวัย 

จัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนท่ี
เหมาะสมตามวัย-
ของเด็กเล็ก เช่น 
การแต่งกาย 
ภาษา 

- - 9,000 9,000 9,000 เด็กเล็ก 
ศพด. 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

เด็กเล็กมีทักษะ
ทางด้านภาษา      
และความรอบรูด้้าน
อาเซียน 

กอง
การศึกษา 

28 โครงการเสรมิสร้างความรู้
เกี่ยวกับอาเซียนและ
ภาษาต่างประเทศให้แก่
บุคลากร 

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศ 

จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
และภาษาใน
ประชาคมอาเซียน 

- - 9,000 9,000 9,000 บุคลากร 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม 

บุคลากรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษาต่างประเทศท่ีดี
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

29 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนใน
ต าบลนาแสง 

เพื่อพัฒนาผล
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักเรียน 

โรงเรียน สพฐ. ใน
ต าบลนาแสง 

- - 40,000 40,000 40,000 ผลสัมฤทธ์ิ    
ที่เพ่ิมขึ้น 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิที่
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

30 โครงการจดัหาสื่อห้องสมุด
ส าหรับโรงเรียนใน       
ต าบลนาแสง 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
หาความรู้แก่นักเรียน 

โรงเรียน สพฐ. ใน
ต าบลนาแสง 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนแห่ง นักเรียนมสีถานท่ีใน
การศึกษาหาความรู้
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา 

รวม 30 โครงการ - - 5,884,808 7,172,808 8,161,000 8,161,000 8,161,000 - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และความสงบ 

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการ 
ด าเนินการป้องกัน 
และแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

อ าเภอศรีวไิล 50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปัญหายาเสพ 
ติดลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
รอบอาคารและในส านักงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล   
นาแสง 

เพื่อเป็นการรักษา 
สถานท่ีและ
ทรัพย์สิน 
ของทางราชการ 
ให้มีความมั่นคง 
และปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณรอบ
อาคารและใน
อาคารส านักงาน 
องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาแสง 

- - 500,000  500,000 500,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิด 

สถานท่ีและทรัพย์สิน 
ของทางราชการ      
มีความมั่นคงและ 
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

3 โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ สงกรานต ์
 

เพื่อป้องกัน 
และลดอุบัติเหต ุ
ช่วงเทศกาล 

ต าบลนาแสง 
ไม่มผีู้ได้รับบาด 
เจ็บหรือเสียชีวิต 

40,000 60,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนครั้ง 
ของอุบัติเหต ุ
ในชุมชนลดลง 

ต าบลนาแสง 
ไม่มผีู้ได้รับบาดเจ็บ 
หรือเสยีชีวิต 

ส านักปลัด 

4 สนับสนุนกิจกรรม อปพร. เพื่อเป็นการสร้าง
ความรักความ
สามัคคีและเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจ        
แก่ อปพร. 

อปพร. 
ต าบลนาแสง 

20,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของ อปพร. 
เข้าร่วม 

อปพร. มีความรัก
ความสามัคคี และมี
ก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และความสงบ 

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม 
กู้ชีพ กู้ภัย อบต.นาแสง 

เพื่อทบทวนทักษะ 
พื้นฐานในการปฐม 
พยาบาลเบื้องต้น 
ให้ทีมกู้ชีพกู้ภัย 

กู้ชีพกู้ภัย   
อบต.นาแสง 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปัญหายาเสพ 
ติดลดน้อยลง 

ส านักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. อบต.นาแสง 

เพื่ออบรมเพิ่ม
จ านวนสมาชิก อป
พร.นาแสง 

อปพร. 150 คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของ อปพร.   
เข้าร่วม 

ต าบลนาแสงมี อปพร. 
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

7 ซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 

เพื่อซักซ้อม
เตรียมการป้องกัน 
กรณีเกดิอคัคีภยัใน
สถานศึกษา 

สถานศึกษาใน
พื้นที่ปีละ 1 
แห่ง/ครั้ง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
สถานศึกษาท่ี
ได้รับการซ้อม
แผนฯ 

สถานศึกษามีความ
พร้อมในการรับ
สถานการณ์ กรณีเกิด
อัคคีภัย 

ส านักปลัด 

8 โครงการสนับสนุนป้อม
ต ารวจชุมชนภูทอก และ
ชรบ.หมู่บ้าน 

เพื่อสนับกิจกรรม
ต่างๆเผื่อความ
ปลอดภัยของชุมชน 

ป้อมต ารวจ
ชุมชนและชรบ. 

- - 100,000 100,000 100,000 จ านวนแห่งที่
สนับสนุน 

ประชาชนปลอดภัย
จากการมีความพร้อม
ของป้อมต ารวจและ 
ชรบ. 

ส านักปลัด 

9 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
,กระจกมมุโค้งบรเิวณทาง
แยกของหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัย 

หมู ่1-9 - - 900,000 900,000 900,000 จ านวนกล้อง
วงจรปิด,กระจก
มุมโค้ง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชมุชน สังคม และความสงบ 

 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพตดิ หมู่ 1-9 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมต่อต้าน 
ยาเสพตดิ 

อบต.นาแสง - - 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่ม 
เป้าหมาย 

ปัญหายาเสพตดิลด
น้อยลง 

ส านักปลัด 

11 ออกข้อบัญญัติเรื่องควบคมุ
มลพิษทางกลิ่น,ทางเสียง 

เพื่อความคุมมลพิษ
ทางกลิ่น และเสียง
ในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

หมู่ 1-9 - - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ข้อบัญญัต ิ

ประชาชนไดร้ับการคมุ
ครองจากมลพิษ 

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดฝึกอบรม ประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจเพื่อปรับ
ทัศนคติและจิตส านึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์ โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

เพื่อปรับทัศนคติ
และจิตส านึกท่ีดีงาม
ในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

อ าเภอศรีวไิล - - 15,000 15,000 15,000 จ านวน
เป้าหมาย 

ประชาชนมีจิตส านึกท่ี
ดีงามในการอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

ส านักปลัด 

รวม 12 โครงการ - - 420,000 450,000 2,075,000 2,075,000 2,075,000 - - - 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 



79 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และการกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกฬีา 

 4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬานาแสงเกมส ์ เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสง          
มีสุขภาพท่ีดหี่างไกล
และต่อต้านยาเสพติด 

เด็กเยาวชนและ
ประชาชนใน
ต าบลนาแสง  

100,000 50,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในต าบลนา
แสงมีสุขภาพแข็งแรง
และห่างไกลจากยา
เสพติด 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการเดิน-วิ่งเพื่อ         
สุขภาพมินิมาราธอน 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้เข้าร่วมแข่งขัน 
กีฬาทุกหมู่บ้าน 

ประชาชน 
ต าบลนาแสง 

20,000 20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนของ
ประชาชนทีเ่ข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนไดเ้ข้า 
ร่วมแข่งขันกีฬา 
ทุกหมู่บ้าน 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในชุมชนและ   
วัดภูทอก 

เพื่อสนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน หมู่ 6 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนแห่ง มีแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 

4 โครงการสร้างถนนจักรยาน
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์    
(รอบป่าช้า) 

เพื่อก่อสร้างถนน
รองรับทางจักรยาน 

หมู่ 7 - - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีพื้นที่ป่ัน
จักรยาน 

ส านักปลัด 

5 โครงการสนับสนุนกลุ่มออก
ก าลังกายร าไม้พลอง
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสนับสนุนผู้สูงอายุ
ในการออกก าลังกาย
ร าไม้พลอง 

หมู่ 8 - - 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรม
กลุ่มและมสีุขภาพท่ี
แข็งแรง 

ส านักปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  4  การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และการกีฬา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว และกฬีา 

 4.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการแข่งขันกีฬา 
และเกมส์การศึกษา 
ของเด็กปฐมวัย 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
รักการเล่นกีฬาและ 
การออกก าลังกาย 

ศพด. ใน     
ต าบลนาแสง 
จ านวน 3 แห่ง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ  
เด็กเข้าร่วม 

เด็กมสีุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

7 โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียนกลุม่โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน 
รักการเล่นกีฬาและ 
การออกก าลังกาย 

โรงเรียน สพฐ.ใน
ต าบลนาแสง 

- - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ  
เด็กเข้าร่วม 

เด็กมสีุขภาพกาย 
และสุขภาพจิตทีด่ ี

กอง
การศึกษา 

รวม 7 โครงการ - - 160,000 110,000 770,000 770,000 770,000 - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว 
พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์
ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมจิตส านึก
สาธารณะ และสร้าง
ความสามัคคีในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนใน
ต าบลนาแสง 

- 35,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีจิตส านึก
สาธารณะและมคีวาม
สามัคคีกัน 

ส านักปลัด 

2 โครงการสร้างรายได้ สรา้ง
อาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนใน
ต าบลนาแสง 

- 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ ในการ
เสรมิสร้างอาชีพ 

ส านักปลัด 

3 โครงการอนุรักษ์พันธุ ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าร ิ

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
พันธุ์กรรมพืชเรียนรู้
และการใช้ประโยชน์
จากพืชสมุนไพร 

พื้นที่ในต าบล   
นาแสง 

20,000 20,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ 
ประชาชนท่ี 
เข้าร่วม 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช
ภายในชุมชน 

ส านักปลัด 

4 โครงการรณรงค์และ
ประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้าง
จิตส านึกให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ        
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อรณรงค์และ 
ประชาสัมพันธ์  
เพื่อสร้างจิต  
ส านึกให้อนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนใน
พื้นที ่
ต าบลนาแสง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี
แหล่งท่องเที่ยว
พักผ่อน     
หย่อนใจ 

สร้างจิต ส านึกให ้
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชน  
บ้านดงเกษม (หนองบ่อมะ
งง) 

เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การปลูกต้นไม้และ
เป็นการรักษาไว้ซึ่งป่า
ชุมชน 

ป่าชุมชน    
หนองบ่อมะงง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม 

ประชาชนมีจิตส านึก
สาธารณะในการปลูก
ต้นไม้และรักษาไว้ซึ่ง
ป่าชุมชน 

ส านักปลัด 

6 โครงการขุดลอกล าห้วย      
ค าแคน 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

7 โครงการขุดลอกล าห้วย   
หนองหว้า 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 

8 โครงการขุดลอกยอดห้วยโย เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

9 โครงการขุดลอกห้วย
ก้านเหลือง 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

10 โครงการขุดลอกห้วยซอด เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

11 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยแย่แล้ง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 
 

12 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า 
ล าห้วยฝายใหญ ่
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 
 

13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ า
ห้วยก้านเหลือง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 
 

14 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้น้ าเพื่อการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 

หมู่ 1-9  - - 

 

450,000
  

450,000 450,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้ใช้น้ า 
เพื่อการเกษตร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

15 โครงการขุดลอกหนองไชย
วาล,หนองหล่ม 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

16 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในต าบลนาแสง 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
พันธุ์กรรมพืช    
เรียนรู้และการใช้ 
ประโยชน์จากพืช 

โรงเรียน สพฐ. 
ในต าบลนาแสง 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ 
นักเรียนที ่
เข้าร่วม 

นักเรียนมีการอนุรักษ์
พันธุ์กรรมพืช 

กอง
การศึกษา 

 

แบบ ผ.0๒ 



84 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าล าห้วยทราย
น้อย 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

ก่อสร้างฝาย
ชะลอน้ าภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน้ าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 
 

18 โครงการขุดลอกล าห้วย
ทรายน้อย 

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

19 โครงการขุดลอกห้วย
ทรายใหญ ่

เพื่อกักเก็บน้ าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

ขุดลอกล าห้วย
ภายในต าบล  
นาแสง 

- - 500,000 500,000 500,000 จ านวนแห่ง มีน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและเพื่อการ  
ท าเกษตร 

กองช่าง 
 

รวม 19 โครงการ - - 40,000 100,000 6,755,000 6,755,000 6,755,000 - - - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒ 



85 

  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวันประเพณี
สงกรานต ์

เพื่อให้ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน 
ประเพณีวันสงกรานต ์

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
นาแสง 

1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ ร้อยละ 
ของจ านวน 
ประชาชนใน 
พื้นที ่

ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์

กอง
การศึกษา 

2 โครงการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวเชิงพุทธ(ภูทอก) 

เพื่อเป็นแหล่งรอง 
รับนักท่องเที่ยว  
ได้ปฏิบตัิผู้ธรรม 
อย่างสะดวกปลอดภยั 

จ านวนนักท่อง 
เที่ยว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ 
นักท่องเที่ยว 

มีแหล่งท่องเที่ยวท่ี 
สวยงามและม ี
ความสะดวก 
และปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 

3 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลนาแสง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ในพื้นท่ี 

ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

หมู่บ้านในเขต
ต าบลนาแสง 

50,000 50,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ในพื้นท่ี 

ประชาชน 
ได้อนุรักษส์ืบสาน
ประเพณีลอยกระทง 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ทางศาสนาวัดมงคลสามัคคี
ธรรม 

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา
ของประชาชน 

บ้านนาแสง     
หมู่ที่ 1  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวนประชาชน
ในพื้นท่ี 

ประชาชนไดเ้ข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 6.1 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
พื้นบ้าน 
 

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
พื้นบ้าน หมู่ที่ 8 

บ้านแสงเจรญิ 
หมู่ที่ 8 

30,000 30,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของจ านวน 
ประชาชนใน 
พื้นที ่

ประชาชน 
ได้สบืสานประเพณี
พื้นบ้าน 

กอง
การศึกษา 

7 โครงการส่งเสริมปราชญ์
ชาวบ้านและภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิ
ปัญญาของปราชญ์
ชาวบ้าน 

หมู่ 1-9 - - 90,000 90,000 90,000 จ านวนกิจกรรม ภูมิปัญญาจากปราชญ์
ชาวบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ไว ้

ส านักปลัด 

8 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม
และค่ายส่งเสริม
คุณลักษณะที่ดีของเด็ก
และเยาวชนต าบลนาแสง 

เพื่อสร้างคณุธรรม
และส่งเสรมิ
คุณลักษณะที่ดีแกเ่ด็ก 

โรงเรียน สพฐ. 
ในต าบลนาแสง 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก
ที่เข้าร่วม 

เด็กมีคณุธรรมเป็นคน
ดีของสังคม 

กอง
การศึกษา 

รวม 8 โครงการ - - ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ 5๖๐,๐๐๐ 5๖๐,๐๐๐ 5๖๐,๐๐๐ - - - 
 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าและทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อรวบรวมปญัหา 
ความต้องการ
โครงการของชุมชน 

ประชาคม 
ในต าบลนาแสง 

- - 50,000 50,000 50,000 มีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 
ของสัดส่วน 
ประชาคม 
ในต าบลนาแสง 

ได้รวบรวมรับทราบ
ปัญหาความต้องการ
ของชุมชน 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนเหลา่กาชาด 
จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่ออุดหนุนเหลา่ 
กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 
ส าหรับกาด าเนินการ 
สงเคราะห ์

เหล่ากาชาด 
จังหวัดบึงกาฬ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 
เงินอุดหนุน 

ส าหรับการด าเนิน 
การสงเคราะห ์
บรรเทาสาธารณภยั 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนโครงการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธแีละงาน
พระราชพิธีต่างๆ 

เพื่ออุดหนุนอ าเภอ 
ศรีวิไลในการจัด 
งานรัฐพิธีต่างๆ 
เช่น งานวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 
งานเฉลิม 
พระชนมพรรษา 

อ าเภอศรีวไิล 30,000 30,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนเงิน 
อุดหนุน 

ข้าราชการ  
พนักงานตลอดจน 
ประชาชนท่ัวไป  
ได้แสดงออก 
ถึงความจงรักภักด ี
ต่อสถาบัน 
พระมหากษตัริย ์

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานผู้น าชุมชุน 

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานผู้น าชุมชน 

ผู้น าชุมชนใน
ต าบลนาแสง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผูม้ี
สิทธิเข้าร่วม 

ผู้น าชุมชนมี
ประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้น
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 7.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศึกษาดู
งาน ของผู้บริหาร สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนางแสง 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ทักษะ ความสามารถ 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหารท้องถิ่น, 
สมาชิกสภาฯ, 
พนักงาน      
ส่วนต าบล, 
ลูกจ้างประจ า, 
พนักงานจ้าง 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ 
บุคลากรทีไ่ด ้
รับการพัฒนา 

บุคลากรน าความรู้ที่
ได้มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

6 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพื่อจ่ายเป็นคา่
ซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว 

หอกระจายข่าว
หมู่ 1 - 9 

- 180,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหอ
กระจายข่าวท่ี
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารทางราชการ
อย่างทั่วถึงและ 
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

7 โครงการการจัดการ
เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้งของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาแสง 

ผู้บริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

- 200,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ตามกฎหมาย
ก าหนด 

ได้ผูบ้ริหารท้องถิ่น
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจากการ
เลือกตั้ง 

ส านักปลัด 

8 โครงการจดังานวัน
ยางพาราบึงกาฬ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
อุดหนุนโครงการวัน
ยางพาราบึงกาฬ 

ส านักงานจังหวัด 
บึงกาฬ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเงิน 
อุดหนุน 

ประชาชนมีรายไดจ้าก
การท่องเที่ยว 

ส านักปลัด 

รวม 8 โครงการ - - 110,000 490,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 - - - 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 7.2 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารงานคลัง) 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัฝึกอบรม
พัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น e-lass และระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เพื่อให้ข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี พนักงาน 
ลูกจ้างและสมาชิก
สภาฯ ในอบต.นาแสง
มีความรู้ความเข้าใจ
ในระบบการจดัซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 

ข้าราชการ
เจ้าหน้าท่ี 
พนักงาน ลูกจ้าง
และสมาชิกสภาฯ 
ในอบต.นาแสง 

- 20,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ 
บุคลากรทีไ่ด ้
รับความรู ้

ข้าราชการ เจ้าหนา้ที่ 
พนักงาน ลูกจ้างและ
สมาชิกสภาฯ ในอบต.
นาแสงมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

กองคลัง 

2 โครงการประชาคมหมู่บ้าน
เกี่ยวกับการถอดบทเรียน
ข้อบังคับภาษีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และ
การเพิ่มศักยภาพในการ
จัดเก็บภาษีนอกพ้ืนท่ี 

เพื่อให้ประชากรใน
เขตต าบลนาแสง
รับทราบและเข้าใจใน
การจัดเก็บภาษีต่างๆ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประชากรในเขต
ต าบลนาแสง 

- 30,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ประชากรที่
ได้รับความรู ้

ประชากรในต าบลนา
แสงมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาษี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

กองคลัง 

รวม 2 โครงการ - - - 50,000 80,000 80,000 80,000 - - - 
 

 

แบบ ผ.0๒ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 7.3 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
ประกันสังคมให้กับ
พนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็ก ในอัตรา
ร้อยละ 5             
ของเงินค่าจ้าง 

สมทบกองทุน
ประกันสังคม 
พนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็ก สังกดั 
อบต.นาแสง 

200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนการ
จ่ายเงินสมทบ  

พนักงานจ้างและ
ผู้ดูแลเด็กได้รบัการ
จ่ายเงินสมทบ
กองทุน
ประกันสังคม 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุตั้งแต่ 
60 ปีขึ้นไปใน
ต าบลนาแสง 

9,076,800 9,076,800 9,100,000 9,100,000 9,100,000 จ านวนการ
จ่ายเงินเบี้ย   
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล
นาแสงไดร้ับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายทุุกคน 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการใน      
ต าบลนาแสง 

ผู้พิการ          
ในต าบลนาแสง 

2,064,000 2,064,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 จ านวนการ
จ่ายเงินเบี้ย   
ยังชีพผู้พิการ 

ผู้พกิารในต าบล      
นาแสงไดร้ับเบี้ยยัง
ชีพผู้พิการทุกคน 

ส านักปลัด 

4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์         
ในต าบลนาแสง 

ผู้ป่วยเอดส์       
ในต าบลนาแสง 

120,000 120,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนการ
จ่ายเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส์ใน
ต าบลนาแสงไดร้ับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ทุกคน 

ส านักปลัด 

รวม 4 โครงการ - - 11,460,800 11,460,800 11,560,000 11,560,000 11,560,000 - - - 

  

แบบ ผ.0๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายไหล่ทางคสล.
เส้นสี่แยกหลักไป             
วัดมหาพุทธมวลชน 
 (โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 7 
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางพาราแอลฟัลติกส์
คอนกรีตเส้นสี่แยกหลักไป   
วัดมหาพุทธมวลชน 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 7 
 

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

3 โครงการขยายไหล่ทางคสล. 
เส้นกลางหมู่บ้านนาค าแคนไป
บ้านค าแคนพัฒนา 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 3, 6 - - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

4 โครงการเสริมผิวลายางพารา
แอลฟัลติกส์คอนกรีต เส้นกลาง
หมู่บ้านนาค าแคนไปบ้านค า
แคนพัฒนา 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 3, 6 - - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการขยายไหล่ทางคสล.
เส้นกลางบ้านเกษมสามัคค ี
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้าน
เกษมสามัคค ี
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

6 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางพาราแอลฟัลติกส์
คอนกรีตเส้นกลางบ้าน
เกษมสามัคค ี
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้าน
เกษมสามัคค ี
 

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

7 โครงการขยายไหล่ทางคสล.
เส้นกลางบ้านดงเกษม-
โรงเรียนกลัยาณิวัฒนา 2 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้านดง
เกษม-โรงเรียน
กัลยาณิวัฒนา 2 

-- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

8 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางพาราแอลฟัลติกส์
คอนกรีตเส้นกลางบ้านดง
เกษม-โรงเรียนกัลยาณิ
วัฒนา 2 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้านดง
เกษม-โรงเรียน
กัลยาณิวัฒนา 2 

-- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เส้นกลางบ้านไป      
รพ.สต.นาแสง 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 8 
 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

10 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางพาราแอลฟัลติก 
คอนกรีตเส้นกลางบ้านไป      
รพ.สต.นาแสง 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

หมู่ 8 
 

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

11 โครงการขยายไหล่ทาง 
คสล.เส้นกลางบ้าน       
เกษมพัฒนา 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้าน
เกษมพัฒนา 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

12 โครงการเสรมิผิวลาด
ยางพาราแอลฟัลติกส์
คอนกรีตเส้นกลางบ้าน
เกษมพัฒนา 
(โครงการอันดับ 2 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

เส้นกลางบ้าน
เกษมพัฒนา 

- - 5,500,000 5,500,000 5,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างสะพาน
เชื่อมต าบลนาแสง-นา
สะแบง 

เพื่อสร้างสะพานเช่ือม
ระหว่างต าบล 

สะพานเช่ือม
ต าบล 
 

- - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนไดร้ับ 
ความสะดวก 
ในการสัญจร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างสะพาน
ท่องเที่ยวหนองบ่อน  า 

เพื่อสร้างสะพานแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองบ่อน  า 

หมู่ 7 - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากสะพาน
แหล่งท่องเที่ยว 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นวัดป่าวภิาวันไปห้วย
ทรายใหญ่(ถนนเช่ือมต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนในมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมต าบล 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น  าเส้นกลางบ้าน 

เพื่อไม่ให้น  าท่วมขัง
ตามถนน 

สร้างรางระบาย
น  าภายใน หมู่ 7  

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ถนนภายในหมู่บ้านไม่
มีน  าท่วมขัง 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ 8  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 8 (ระยะทาง
ประมาณ 1 กม.) 

- - 

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการขยายไหล่ทาง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 7 - - 

 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เพื่อการเกษตรเส้น
นาแสงไปหนองบัวเงิน          
(ต าบลนาสะแบง) 

เพื่อให้ประชาชนในมี
เส้นทางคมนาคมที่
สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. เชื่อมต าบล 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นรอบบ้าน หมู่ 1  

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

หมู่ 1 (ระยะทาง
ประมาณ 1 กม.) 

- - 

 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
 

21 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. รอบหนองบ่อมะงง 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 

 

6,000,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
 

22 โครงการปรับปรุง
สวนสาธารณะ           
หนองบ่อมะงง 

เพื่อให้ประชาชนได้
พักผ่อนหย่อนใจ 

สวนสาธารณะ
หนองบ่อมะงง 

- - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 
 

 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

           ๑.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นข้างวัดภูทอกไป
บ้านใหม่ชมภู(ต าบลนา
สะแบง)  

เพื่อสร้างสะพานแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองบ่อน  า 

หมู่ 7 (ระยะทาง 
ประมาณ 2.5 
กิโลเมตร) 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
สะพานแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นดงเกษมไปค า
ไชยวาล 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นรอบบา้นด้าน
ทิศตะวันตก 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
หมู่ 3, หมู่ 6 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 
 

26 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นบ้านนาค าแคน
ไปเส้นบ้านนาแสง 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลนาแสงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก 

ก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน  
ต าบลนาแสง 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนใช้เส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

รวม 26 โครงการ - - - - 79,000,000 79,000,000 79,000,000 - - - 

 
 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายไฟฟ้าเส้นทาง
จราจรทางหลวงหลายเลข 
5019 ถึงผาสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
มากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ
ชุมชน 

เพื่อก าจัดขยะใน
ชุมชน 

ชุมชนมีเตาเผา
ขยะ หมู่ 3,6 

- - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง การก าจัดขยะมี
ประสิทธิภาพขึ น 

กองช่าง 

3 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเส้นภูทอกใหญ่ไป
บ้านใหม่ชมพู ต าบลนาสะแบง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
มากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

4 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเส้นค าแคนพัฒนา
ไปเส้นอ่างเก็บน  าผาสวรรค ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
มากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างโรงน  าดื่ม
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนมีน  า
ดื่มไว้บริโภค 

หมู่ 5 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าดื่มไว้
บริโภคในราคาถูก 

กองช่าง 

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงลาน
ยางพารา 

เพื่อให้มีลานยางพารา
ที่มีคุณภาพ 

หมู่ 9 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีลาน
ยางพาราที่มีคณุภาพ 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะหนองบ่อ
น  า 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีพักผ่อนหย่อน
ใจ 

หมู่ 7 - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

8 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล เพื่อสร้างโรงผลติ
ไฟฟ้า 1 เมกกะวตัต ์

หมู่ 7 - - 20,000,000 20,000,000 20,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

9 โครงการขยายไฟฟ้าเส้น
นาแสง-นาค าแคน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างมากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

10 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากหน้าวัด
มงคลสามัคคีธรรมถึง
ส านักสงฆ์วดัสระเกศ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างมากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

11 โครงการขยายไฟฟ้าแรง
ต่ าเส้นหน้า รพ.สต.นา
แสง-หนองกะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างมากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงานเคหะและชุม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างลานออก
ก าลังกายชุมชน พร้อม
เครื่องออกก าลังกาย 

เพื่อให้ประชาชนมีที่
ออกก าลังกาย 

ลานออกก าลังกาย 
หมู่ 1-9 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 มีลานออก
ก าลังกาย
ของชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีจากการออก
ก าลังกาย 

กองช่าง 

13 โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากทางสาย
หลักไปวดัหินก้อนเดยีว 
หมู่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

การไฟฟ้าภมูิภาค
จังหวัดบึงกาฬ 

- - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
อย่างมากขึ น 

ประชาชนไดม้ีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 13 โครงการ - - - - 35,600,000 35,600,000 35,600,000 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 ๑.3 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้าง
น  าประปาบ่อใหม ่
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 5, 9  - - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าน  าประปา
ผิวดินหนองบ่อน  า 
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 7 - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอก 
น  าประปาบ่อใหม ่
(โครงการอันดับ 1 ต าบล) 

เพื่อให้ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

หมู่ 2   - - 35,000,000 35,000,000 35,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมี
น  าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - - - 43,000,000 43,000,000 43,000,000 - - - 

 

  

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรกัษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  2  การพัฒนาด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 2.1 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างศูนยส์าม
วัยภายในชุมชน 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก วัยรุ่น 
และคนชรา 

ก่อสร้างอาคาร
ศูนย์สามวยั    
หมู่ 7 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
แห่ง 

เด็ก วัยรุ่น และ
คนชรา ไดร้ับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

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

 

 

  

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
ห้วยทรายเล็ก 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

หมู่ 3 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
ห้วยค าแคน 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

หมู่ 3 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
ห้วยก้านเหลือง 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

หมู่ 2 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้นล า
ห้วยทรายน้อยตอนล่าง 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

หมู่ 8 - - 700,000 700,000 700,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกห้วยทราย
น้อยตอนบน 

เพื่อกักเก็บน  าเพื่อ 
อุปโภคบรโิภคและ 
เพื่อการท าเกษตร 

หมู่ 1 (ระยะทาง 
ประมาณ 3 กม.) 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการท า
เกษตร 

กองช่าง 

 

 
 

แบบ ผ.0๒/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศกึษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและยั่งยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 5.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างฝายน  า
ล้นห้วยทรายน้อยตอนบน 

เพื่อกักเก็บน  าไว้ใช้ใน
การอุปโภคและการ
ท าเกษตร 

หมู่ 1 (ประมาณ 
3 แห่ง) 

- - 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จ านวนแห่ง ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการอุปโภคและ
การท าเกษตร 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บ
น  าหนองบ่อน  า 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้ใช้น  าเพื่อการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 

หมู่ 7  - - 

 

50,000,000 50,000,000 50,000,000 จ านวนแห่ง ประชาชนได้ใช้น  า 
เพื่อการเกษตร 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
 

รวม 7 โครงการ - - - - 55,900,000 55,900,000 55,900,000 - - - 

 

แบบ ผ.0๒/1 

 



 
 

บัญชีครุภัณฑ ์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2565)   
แบบ ผ.03 

  



๑๐๔ 

 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ 
หน่วยงานที่รับ 
ผิดชอบหลัก ๒๕๖๑  

(บาท) 
๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

๑ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่่า
กว่า 2,4๐๐  ซีซี หรือก่าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่า่กว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ล
แค็บ จ่านวน 1 คัน โดยมีคุณลักษณะตาม
บัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ สา่นักงานประมาณ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

- 868,000 868,000 868,000 868,000 ส านักปลัด 

๒ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส่านักงาน 

เพื่อจัดหาเต็นทข์นาดใหญ่ โครงเหล็ก 
พร้อมผ้าใบคลุมเต็นท ์ขนาด 5 x 12 เมตร 
หลังคาทรงโค้ง ขนาด 5 x 12 เมตร       
จั่วสูง 1.40 เมตร จ่านวน 10 ชุด         
ไว้ใช้ในภารกิจต่างๆ ของอบต. โดยวิธีการ  
สืบราคาตามท้องตลาด 

- - 430,000 430,000 430,000 ส านักปลัด 

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส่านักงาน 

เพื่อจัดหาโต๊ะพับเอนกประสงค์ แบบโครง
เหล็กชุบโครเมยีม ขนาดกว้าง x ลกึ x สูง 
ไม่น้อยกว่า 150 x 60 x 75 ซม.    
จ่านวน ๒0 โตะ๊ โดยวิธีการสืบราคา        
ตามท้องตลาด 

- - 24,000 24,000 24,000 ส านักปลัด 

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส่านักงาน 

เพื่อจัดหาพัดลมอุตสาหกรรม แบบตั้งพ้ืน
ขนาดใบพัด 25 นิ้ว จ่านวน 6 ตวั         
โดยวิธีการสืบราคาตามท้องตลาด 

- - 15,588 15,588 15,588 ส านักปลัด 

 
  

แบบ ผ.๐๓ 



๑๐๕ 

 

บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑  
(บาท) 

๒๕๖๒  
(บาท) 

๒๕๖๓  
(บาท) 

๒๕๖๔  
(บาท) 

๒๕๖๕  
(บาท) 

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดหารถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 2,4๐๐ ซีซี 
หรือก่าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่่ากว่า 110 
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จ่านวน 1 คัน 
โดยมีคณุลักษณะตามบญัชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส่านักงานประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

- - 950,000 950,000 950,000 ส านักปลัด 

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
- งานบริหารทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ส่านักงาน 

เพื่อจัดหาเต๊นท,์โต๊ะ,เก้าอี,้และเครื่องครัว
ของหมู่บ้าน ตามโครงการสนบัสนนุเต๊นท์
,โต๊ะ,เก้าอี,้และเครื่องครัวของหมู่บ้าน หมู่ 5 

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

7 แผนงานการเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเกษตร ตามโครงการ
สนับสนุนอุปกรณ์การเกษตรภายในชุมชน 
หมู่ 4 

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด 

8 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ

เพื่อจัดหาเครื่องขยายเสียง ตามโครงการ 
จัดซื้อเครื่องขยายเสยีงส่าหรับชุมชน หมู่ 7 

- - 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด 

รวม - 868,000 2,537,588 2,537,588 2,537,588 - 
 

แบบ ผ.๐๓ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การ บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า                 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒน 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง            
)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์  คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ               
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด                     
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
   
    
    
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ  

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์               
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย              
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ศั ก ย ภ า พ ด้ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ,  ด้ า น สั ง ค ม ,                                 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้ องถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ                  
ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดยใ ช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

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

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                
(4) การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรมท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5)  

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น
สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
  



115 

 

4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ 
ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        

  

รวม           
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ล าดับ

ที ่
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

    4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
(๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ ง  วาตะภัย  น้ าท่วม  

อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข 
คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือสามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที 
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(๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน และสัตว์
ต่างๆ ในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการ
แก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การ
รักษา   

(๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่ า ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ       
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการ
สาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียน
ในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

(๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพ
ติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน การให้ความรู้กับ
ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

(๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เส้นทางการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมา
ของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนน
ในเส้นทางส าคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

    4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
(๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง

ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การ
พัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

(๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่
ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น า
หมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็
ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ 
    
 
     

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




