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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภำคม 2562 ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ก ำหนดระยะเวลำแผนพัฒนำเป็นระยะเวลำห้ำปี (พ.ศ.2561 – 2565) และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ถือปฏิบัติ  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง จึงได้ด ำเนินกำรทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(2561 – 2565) เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนใช้เป็นแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณประจ ำปี และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 
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                สว่นที่ สว่นที่ ๑๑  
 

 
๑. ดำ้นกำยภำพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมูบ่ำ้นหรอืชุมชนหรือต ำบล 

ที่ตัง้ของหมูบ่้ำนในเขตองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกกวำ้ง  
            ที่ตั้ง ต ำบลโคกกว้ำงตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอบุ่งคล้ำ โดยที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ตั้งอยู่ เลขที่ 241 หมู่ที่  1  บ้ำนโคกกว้ำง ต ำบลโคกกว้ำง อ ำเภอบุ่ง
คล้ำ จังหวัดบึงกำฬ  ริมถนนสำย 212 ช่วง กม.ที่ 185 – 190 ห่ำงจำกตัวอ ำเภอบุ่งคล้ำ 12  กม. และ
ห่ำงจำกตัวจังหวัดบึงกำฬเป็นระยะทำง  58  กม.  ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงเข้ำสู่จังหวัด  1   ชั่วโมง 
 

       เนื้อทีท่ัง้หมด       ประมำณ  111  ตำรำงกิโลเมตร  และมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลและอ ำเภอ
ใกล้เคียง  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ   จด  แม่น้ ำโขง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ทิศตะวันออก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดอกค ำ  อ ำเภอบึงโขงหลง 
 ทิศใต้   จด  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
 ทิศตะวันตก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 

 ขนำดพืน้ทีแ่ละกำรปกครอง  ต ำบลโคกกว้ำง  มีพ้ืนที่รวมประมำณ  111 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งเขต
กำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน  ได้แก่   
  หมู่ที่  1  บ้ำนโคกกว้ำง 
  หมู่ที่  2  บ้ำนหนองบ่อ 
  หมู่ที่  3  บ้ำนหำดแฮ่ 
  หมู่ที่  4  บ้ำนท่ำส้มโฮง 
  หมู่ที่  5  บ้ำนโนนไพศำล 
  หมู่ที่  6  บ้ำนดอนใหญ่ 
  หมู่ที่  7  บ้ำนท่ำศิริขันธ์ 
  หมู่ที่  8  บ้ำนสมพร 
  หมู่ที่  9  บ้ำนบึงส ำรำญ 

๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
           ต ำบลโคกกว้ำงมีสภำพภูมิประเทศเป็นที่รำบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขำสูง
ชันใช้ประโยชน์ในกำรท ำนำและปลูกพืชไร่กำรเกษตร ลักษณะดินเป็นดินปนทรำยตลอดชั้นดินท ำให้กำร
ระบำยน้ ำได้ดีและกำรไหลบ่ำของน้ ำ บนผิวดินมีควำมรวดเร็ว สภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงไม่เหมำะสมกับกำรปลูก
พืชในฤดูแล้งและกำรปลูกข้ำว จึงต้องมีกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ระบบชลประทำนและกำรขุดบ่อน้ ำที่ต้องมี 
กรรมวิธีแบบพิเศษในกำรรองพ้ืนหน้ำดินท ำให้กำรเก็บกักน้ ำได้ดีขึ้น เพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมำกข้ึน 
นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรกัดเซำะพังทลำยของตลิ่งบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้ำนตำมแนวตลิ่งแม่น้ ำโขง 
                      มพีืน้ที่ทัง้หมด     71,082   ไร ่

 พ้ืนที่รำบ 17,532   ไร่ ร้อยละ  25 
 ภูเขำ 46,739   ไร่ ร้อยละ  66 

สภาพทั่วไปและข้อมลู
พื้นฐาน 
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 พ้ืนน้ ำ 4,393   ไร่ ร้อยละ   6 
 อ่ืน ๆ 2,418   ไร่ ร้อยละ   3  
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ 
                สภำพภมูิอำกำศ ต ำบลโคกกว้ำงมีฤดูกำล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว โดยฤดูฝน
จะเริ่มตกในเดือนเมษำยน โดยฝนจะตกหนักในช่วงเดือน มิถุนำยน – กันยำยน  โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ 
 

 ฤดรูอ้น   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน มีนำคม  –  พฤษภำคม  อุณหภูมเิฉลีย่ 29 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  60  ม.ม. 
 ฤดฝูน   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน มิถุนำยน  –  กันยำยน   อุณหภูมเิฉลีย่ 27 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  93  ม.ม. 
 ฤดหูนำว   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน ตุลำคม  –  กุมภำพันธ์   อุณหภูมเิฉลีย่ 25 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  37  ม.ม. 

๑.๔ ลกัษณะของดนิ 
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต ำบลโคกกว้ำง เป็นดินปนทรำยตลอดชั้นดินท ำให้กำรระบำยน้ ำได้ดี
และกำรไหลบ่ำของน้ ำ บนผิวดินมีควำมรวดเร็ว สภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงไม่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชในฤดูแล้ง
และกำรปลูกข้ำว จึงต้องมีกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ระบบชลประทำนและกำรขุดบ่อน้ ำที่ต้องมี ก รรมวิธีแบบ
พิเศษในกำรรองพ้ืนหน้ำดินท ำให้กำรเก็บกักน้ ำได้ดีขึ้น เพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้
ยังมีปัญหำกำรกัดเซำะพังทลำยของตลิ่งบริเวณพ้ืนที่หมู่บ้ำนตำมแนวตลิ่งแม่น้ ำโขง 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ ำ 
  มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ ำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่ง
น้ ำที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและเทศบำลได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับกำรอุปโภคและ
บริโภคของประชำชน  ดังนี้ 
    ล ำห้วย  5 แห่ง สระน้ ำ  2 แห่ง 
    หนองน้ ำ 5 แห่ง บ่อน้ ำตื้น - แห่ง 
    ล ำคลอง   - แห่ง บ่อบำดำล 12 แห่ง 
    บึง  2 แห่ง อ่ำงเก็บน้ ำ - แห่ง 
    แม่น้ ำ  1 แห่ง ฝำย  4 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง  - แห่ง 

๑.๕ ลกัษณะของไมแ้ละปำ่ไม้ 
  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีป่ำไม้หลำกหลำยชนิดตำมแนวเทือกเขำภูวัว ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืน
ต้นผลัดใบและมีสัตว์ป่ำหลำกชนิดมำกมำย   
 

๒. ดำ้นกำรเมือง/กำรปกครอง  
๒.๑ เขตกำรปกครอง 

                    ทิศเหนือ   จด  แม่น้ ำโขง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ทิศตะวันออก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดอกค ำ  อ ำเภอบึงโขงหลง 
 ทิศใต้   จด  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
 ทิศตะวันตก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 ขนำดพืน้ทีแ่ละกำรปกครอง  ต ำบลโคกกว้ำง  มีพ้ืนที่รวมประมำณ  111   ตำรำงกิโลเมตร  แบ่งเขต
กำรปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้ำน  ได้แก่   
  หมู่ที่  1  บ้ำนโคกกว้ำง 
  หมู่ที่  2  บ้ำนหนองบ่อ 
  หมู่ที่  3  บ้ำนหำดแฮ่ 
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  หมู่ที่  4  บ้ำนท่ำส้มโฮง 
  หมู่ที่  5  บ้ำนโนนไพศำล 
  หมู่ที่  6  บ้ำนดอนใหญ่ 
  หมู่ที่  7  บ้ำนท่ำศิริขันธ์ 
  หมู่ที่  8  บ้ำนสมพร 
  หมู่ที่  9  บ้ำนบึงส ำรำญ 
 
          ๒.๒ กำรเลือกตั้ง 
  ต ำบลโคกกว้ำงได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง 
ออกเป็น          9 หมู่บ้ำน ดังนี้       
                     หมู่ที่  1  บ้ำนโคกกว้ำง 
  หมู่ที่  2  บ้ำนหนองบ่อ 
  หมู่ที่  3  บ้ำนหำดแฮ่ 
  หมู่ที่  4  บ้ำนท่ำส้มโฮง 
  หมู่ที่  5  บ้ำนโนนไพศำล 
  หมู่ที่  6  บ้ำนดอนใหญ่ 
  หมู่ที่  7  บ้ำนท่ำศิริขันธ์ 
  หมู่ที่  8  บ้ำนสมพร 
  หมู่ที่  9  บ้ำนบึงส ำรำญ 
 
๓. ประชำกร 
 ๓.๑ ข้อมลูเกีย่วกบัจ ำนวนประชำกร 
 

หมู่ที่ ชือ่หมูบ่ำ้น 
จ ำนวนประชำกร 

จ ำนวนครวัเรือน 
ชำย หญงิ รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้ำนโคกกว้ำง 
บ้ำนหนองบ่อ 
บ้ำนหำดแฮ่ 
บ้ำนท่ำสม้โฮง 
บ้ำนโนนไพศำล 
บ้ำนดอนใหญ่ 
บ้ำนท่ำศิรขิันธ ์
บ้ำนสมพร 
บ้ำนบึงส ำรำญ 

380 
249 
461 
104 
447 
226 
99 

184 
370 

390 
240 
452 
107 
441 
211 
70 

182 
367 

770 
489 
913 
211 
888 
437 
169 
366 
737 

223               
127 
238 
63 

266 
113 
46 
92 

193 
 รวม 2,520 2,460 4,980 1,361 

 

                                                                                        ข้อมูล ณ  เดือนมิถุนำยน  2562 
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๓.๒ ชว่งอำยแุละจ ำนวนประชำกร 
 

  ชำย (คน) หญิง (คน) หมำยเหต ุ

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 637 598 อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร 1,559 1,498 อำยุ 18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 276 323 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 2,512 2,420   
รวมทัง้สิน้ 4,932   

 
๔. สภำพทำงสังคม 

๔.๑ กำรศึกษำ 
               - โรงเรียนประถมศึกษำ    4 แห่ง 
  - ศ.ร.ช.      1 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก    1 แห่ง 
  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   1 แห่ง 

- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน   7 แห่ง 
ข้อมลูสถำนศึกษำในต ำบลโคกกวำ้ง 
- ศูนย์พัฒนำเด็กต ำบลโคกกว้ำง  2  แห่ง     

 
ล ำดับ

ที ่
ศูนย์พฒันำเด็กต ำบล 

โคกกว้ำง 
หมูท่ี ่ จ ำนวนคร ู

จ ำนวน 
นักเรยีน 

หมำยเหต ุ

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกว้ำง 1 3 59  

2 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทรำ
รำษฎร์ 

5 3 15  

 รวม   2  แห่ง  6 74  
 

-  โรงเรยีนประถมศึกษำ  3   แห่ง  และขยำยโอกำสถงึ  ม.3   

ล ำดับที ่
โรงเรียนประถม 
ศึกษำ  3   แหง่ 

หมูท่ี ่
จ ำนวน
นักเรยีน 

หมำยเหต ุ

1 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 70  
2 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ (51) 
- ขยำยโอกำสถึง  ม.3 

1 222  

3 โรงเรียนบ้ำนท่ำส้มโฮง 5 140  
4 โรงเรียนบ้ำนหำดแฮ่ 3 101  
     

 รวม  4  แหง่  513  
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-  ศนูยก์ำรศึกษำนอกโรงเรียน 

 
 
 

๔.๒ สำธำรณสขุ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรอง

สุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำ
คือประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกกว้ำงและหน่วยงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ  กำร
ใช้ยำเพ่ือบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่เหมำะสม  กำรออกก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกรส่วนมำกไม่ได้
รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือ
กับโรงพยำบำล  สำธำรณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ   
  - สถำนีอนำมัย   1 แห่ง 
                     - คลินิก                       1 แห่ง 
  - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน  1 แห่ง 
  - อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100% 
 

๔.๓ อำชญำกรรม 
  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง เหตุอำชญำกรรมที่เกิดขึ้น ส่วนมำกจะเกี่ยวข้อง
กับยำเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำย เนื่องจำกมีพ้ืนที่อำณำเขตติดชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกกว้ำงจึงได้ด ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขเหตุดังกล่ำว จำกกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประสำนและให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  
 

๔.๔ ยำเสพตดิ 
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง  จำกกำรที่ทำงสถำนี

ต ำรวจภูธร     บุ่งคล้ำ ได้แจ้งให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงทรำบนั้น พบว่ำในเขตต ำบลมีผู้ที่ติดยำ
เสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำง
ผู้น ำ ประชำชน หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไข
ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โคกกว้ำง สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์ 
กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของ
อ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

ล ำดับ ศูนยก์ำรศึกษำนอกโรงเรยีน หมูท่ี ่ จ ำนวนนกัเรียน 
 - บ้ำนโนนไพศำล 5 153 
 - บ้ำนโคกกว้ำง 1 
 รวม  2   แห่ง   

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

 
 ๔.๕ กำรสงัคมสงัเครำะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

๑. ด ำเนินกำรจ่ำยเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำร  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสำนโครงกำรเงินอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสำนกำรท ำบัตรผู้พิกำร 

 
 

๕. ระบบบริกำรพืน้ฐำน 
 ในเขตองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกกวำ้ง มรีะบบบริกำรพืน้ฐำน  ดงันี้ 

๕.1  กำรคมนำคมขนสง่ 
                   กำรคมนำคมขนส่ง  ปัจจุบันกำรคมนำคมและกำรขนส่งทั้งภำยในและระหว่ำงชุมชนยัง
ขำดกำรเชื่อมโยงที่เหมำะสม  ท ำให้เกิดควำมไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในกำรเดินทำง  กำรเดินทำง
ระหว่ำงต ำบล กำรติดต่อกับอ ำเภอใกล้เคียงใช้ถนนสำยหลัก คือ ทำงหลวงแผ่นดิน สำย 212  (บึงกำฬ – 
นครพนม)  และยังมีถนนเชื่อมระหว่ำงต ำบล  3  ต ำบล  ได้แก่  ถนนสำยเลียบฝั่งแม่น้ ำโขง  ถนนเชื่อมต่อ
ระหว่ำงหมู่บ้ำนนั้น    ไม่สำมำรถใช้ได้สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจำกเป็นถนนลูกรัง   พ้ืนถนนอ่อน  ประกอบ
กับมีน้ ำขัง ท ำให้ผิวจรำจรช ำรุด  จึงท ำให้กำรคมนำคมระหว่ำงชุมชนไม่สะดวก  ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละออง
จำกกำรสัญจร  ท ำให้เกิดอุปสรรคต่อกำรเดินทำงเป็นอย่ำงมำก 

 สภำพถนนและเขตทำง  ถนนเชื่อมหมู่บ้ำนส่วนใหญ่  ยังเป็นถนนลูกรัง  โดยทั่วไปสภำพช ำรุดเสียหำย  
ซึ่งเกิดจำกปัญหำน้ ำท่วมขังเป็นเวลำนำน และมีขนำดคับแคบ ไม่ได้มำตรฐำน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อ
กำรสัญจรไปมำของประชำชน 

๕.๒ กำรไฟฟำ้ 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือ

ไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือไฟฟ้ำเข้ำสู่ พ้ืนที่กำรเกษตรยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกกว้ำงจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กำรแก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำ
ควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่ และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคก
กว้ำง ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะ
ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน   

๕.๓ กำรประปำ 
กำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีกิจกำรประปำเป็นของตนเอง สำมำรถ

ให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่นบ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และไม่มี
แหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องขอใช้จำกพ้ืนที่อ่ืนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยมำก  ประปำขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกกว้ำง ยังไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ ำประปำส ำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำร
ด ำเนินกำร  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ยังไม่ประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะ
จัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิตประปำให้ชุมชนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำรแก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำ
ในทันที  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้ 

(๑)  จ ำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำ    ๑,304  หลังคำเรือน 
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(2)  แหล่งน้ ำดิบที่ใช้ผลิตน้ ำประปำได้จำก 
       แม่น้ ำโขง    (   /   )  

สระน้ ำหนองใหญ่   (   /   )  (แหล่งน้ ำผิวดิน) 
       แหล่งน้ ำใต้ดิน    (   /   )   
 

๕.๔ โทรศัพท ์
(๑)  โทรศัพท์สำธำรณะ 3   แห่ง 
(๒)  จ ำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล (ปัจจุบันประชำชนมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน)  
   

๕.๕ ไปรณยีห์รือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวสัด ุครภุัณฑ์ 
  - มีที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข (อนุญำตเอกชน)       1   แห่ง ( เปิดท ำกำรทุกวัน เวลำ 
08.00 น. ถึง 18.00 น. )   
 
๖. ระบบเศรษฐกจิ 

๖.๑ กำรเกษตร  
ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ ยำงพำรำ ข้ำว ข้ำวโพด เป็นต้น 
แบ่งตำมอำชีพได้ ดังนี้ 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      ๗๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      ๑0 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด  

                                -  อำชีพประมง   ร้อยละ       5 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด      
-  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ       7 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ       8 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

๖.๒ กำรประมง 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีกำรประกอบอำชีพประมง จับปลำธรรมชำติตำม
หมู่บ้ำนที่มีพ้ืนที่ติดล ำน้ ำโขง  ได้แก่ บ้ำนท่ำส้มโฮง บ้ำนหำดแฮ่ และบ้ำนท่ำศิริขันธ์ 

๖.๓ กำรปศุศตัว ์
-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำร

เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต้น 
๖.๔ กำรบรกิำร 

โรงแรม รีสอร์ท  2 แห่ง 
ร้ำนอำหำร  2 แห่ง 
ร้ำนเกมส์  1        แห่ง 

๖.๕ กำรท่องเทีย่ว 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม 
ได้แก่ เจดีย์พุทธชยันตี รอยพระพุทธบำทถ้ ำสัจจบำรมี น้ ำตกตำดไฮ บึงหมอเฒ่ำ กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ 
และกำรจัดสร้ำงสวนสำธำรณะส ำหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ   

๖.๖ อุตสำหกรรม 
-  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ไม่มีจ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรม 

๖.๗ กำรพำณชิย์และกลุม่อำชีพ 
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กำรพำณชิย ์
  - ร้ำนค้ำ     30 แห่ง 
  - ปั๊มน้ ำมันหัวจ่ำย   2 แห่ง 
  - โรงสีขนำดเล็ก    5 แห่ง 
 - โรงงำนอุตสำหกรรม - แห่ง 
 - ปั๊มน้ ำมัน (ปั๊มหลอด) 3 แห่ง 
 - ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 1 แห่ง 
 - จุดซื้อขำยยำงพำรำ 2 แห่ง 
 - ตลำดนัดชุมชน 1 แห่ง   (ทุกวันที่ 14 , 27 ของเดือน) 
 - ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 3 แห่ง 
 
 

 
 

กลุม่อำชีพ 
มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  16  กลุ่ม 

    
 

ล ำดับที่ ชื่อกลุ่มอำชีพ ชื่อหมู่บ้ำน หมู่ที่ 
ปีงบประมำณ

ที่อุดหนุน 
จ ำนวนเงิน
ที่อุดหนุน 

1 กลุ่มท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ บ้ำนโคกกว้ำง 1 2560 50,000 
2 กลุ่มปลูกหญ้ำเนเปียเพ่ือเลี้ยง

สัตว์ 
บ้ำนโคกกว้ำง 1 2560 50,000 

3 กลุ่มเลี้ยงโค บ้ำนหนองบ่อ 2 2560 50,000 
4 กลุ่มเลี้ยงเป็ดพันธุ์ไข่ บ้ำนหนองบ่อ 2 2560 50,000 
5 กลุ่มประมงพ้ืนบ้ำน บ้ำนหำดแฮ่ 3 2560 50,000 
6 กลุ่มปลูกข้ำวโพดหวำน บ้ำนหำดแฮ่ 3 2560 50,000 
7 กลุ่มปลูกข้ำวโพดหวำน บ้ำนท่ำส้มโฮง 4 2560 50,000 
8 กลุ่มท ำสินค้ำหัตถกรรม บ้ำนโนนไพศำล 5 2560 100,000 
9 กลุ่มปลูกข้ำวโพดหวำน บ้ำนดอนใหญ่ 6 2560 50,000 

10 กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ บ้ำนดอนใหญ่ 6 2560 50,000 
11 กลุ่มปลูกข้ำวโพดหวำน บ้ำนท่ำศิริขันธ์ 7 2560 100,000 
12 กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง บ้ำนสมพร 8 2560 34,000 
13 กลุ่มท ำผลิตภัณฑ์จำกไหม

พรม 
บ้ำนสมพร 8 2560 33,000 

14 กลุ่มทอผ้ำเช็ดเท้ำ บ้ำนสมพร 8 2560 33,000 
15 กลุ่มท ำไม้กวำดดอกหญ้ำ บ้ำนบึงส ำรำญ 9 2560 50,000 
16 กลุ่มกระติบข้ำว บ้ำนบึงส ำรำญ 9 2560 50,000 
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๖.๘ แรงงำน 
  ปัญหำสินค้ำกำรเกษตรตกต่ ำ ท ำให้ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำง
ท ำงำนนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำง
แรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นพื้นที่สวนยำงพำรำ และท่ีอยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
 
 

 
7. ศำสนำ ประเพณ ีวฒันธรรม 

7.๑ กำรนับถือศำสนำ 
-  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด      8    แห่ง   
                          ศำลเจ้ำ           1    แห่ง 
       ส ำนักสงฆ์ 3    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศำสนำคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
 
 

         

7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี 
                 ประชำชนภำยในต ำบลโคกกว้ำง  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธและปฏิบัติตำมวัฒนธรรมและ
ขนบธรรม เนียมประเพณีอันดีงำน  รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไป
เหมือนคนไทยภำคอีสำน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต  นอกจำกนั้นยังมีงำน
ประเพณีต่ำง ๆ  เช่นบุญเบิกบ้ำน  บุญกองข้ำว บุญผะเหวด  บุญประจ ำปีและประเพณีเกี่ยวกับศำสนำและ
ควำมเชื่อของรำษฎรในต ำบล 

7.๓ ภมูปิญัญำทอ้งถิน่ ภำษำถิ่น 
  ภมูปิัญญำท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลโคกกว้ำงได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติตำมล ำน้ ำ
โขง   
  ภำษำถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำอิสำน    

7.๔ สนิค้ำพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
  ประชำชนในเขตต ำบลโคกกว้ำง ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำ
หน่วยบ้ำง ได้แก่ เสื่อที่ทอจำกต้นกก  ไม้กวำดจำกต้นแขม และกระติ๊บข้ำวเครื่องจักรสำนที่ท ำจำกต้นคล้ำ      
 
8. ทรัพยำกรธรรมชำต ิ

8.๑ น้ ำ  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำโขง ซึ่งจะต้องน ำมำ
ผ่ำนกระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และ
บำงแห่งเค็ม     ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ปำ่ไม้  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีป่ำไมห้ลำกหลำยชนิด 
8.๓ ภเูขำ  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีภูเขำ อุทยำนแห่งชำติภูวัว 
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8.๔ คุณภำพของทรพัยำกรธรรมชำติ 
ในพ้ืนที่ของต ำบลโคกกว้ำงส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำน

ประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่จ ำนวนมำกเป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  
ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  สัตว์ป่ำหลำยชนิด ปัญหำคือ น้ ำใต้ดินเค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย  ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำก
ใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งอ่ืน  และน้ ำฝนน้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดู
ฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  
เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  ปัญหำด้ำนขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกขึ้น  กำรแก้ไข
ปัญหำ ต ำบลโคกกว้ำงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน  เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรจัดกำรขยะต้นทำง โครงกำร
ปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่ม
รื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน  ฯลฯ   
 
9. อื่นๆ  
 

...................................................................................................  
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ส่วนที่ 2 
 
 

 

1.  ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งแผนพฒันำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตรช์ำต ิ20 ป ี   
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีควำมสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  
โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ของประเทศไทยก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  ต่อที่
ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์
ชำติตำมมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ  โดยร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ  20 ปี (พ.ศ. 
2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

 
 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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/ควำมเป็นมำ... 
 

1. ควำมเปน็มำ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2558 เห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ

ยุทธศำสตร์ชำติ มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดทำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี เพ่ือช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศสู่ควำมม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่ำงยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนในระยที่ 2 ของรัฐบำล (ปี 2558 - 2559) และกรอบ
กำรปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูป เพ่ือจัดท ำร่ำงกรอบยุทธศำสตร์
ชำติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทำ
ร่ำงแผนปฏิบัติกำรตำมแนวทำงกำรปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์และกรอบกำรปฏิรูปได้ด ำเนินกำรยกร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ 20 ปี ตำมแนวทำงที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด โดยได้มีกำรน ำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำร
จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติที่มำจำกหลำยภำคส่วน ได้แก่ภำครำชกำร ภำคเอกชน ภำคกำรเมือง และ นักวิชำกำร 
รวมถึงได้พิจำรณำน ำข้อคิดเห็นจำกสภำปฏิรูปแห่งชำติ และควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนมำเป็นข้อมูลใน
กำรยกร่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้วย  และได้น ำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ  20  ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำยุทธศำสตร์ชำติ 

ในกำรด ำเนินกำรขั้นต่อไป คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติจะน ำเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ
เพ่ือขอควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีและจะได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกประชำชน ก่อนที่จะน ำเสนอต่อ
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติให้ควำมเห็นชอบกรอบยุทธศำสตร์ชำติมำใช้เป็นกรอบในกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
บริหำรประเทศภำยในเดือนตุลำคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลำของกำรประกำศใช้แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2564) นอกจำกนี้หน่วยงำนต่ำงๆ จะได้นำแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มำถ่ำยทอดลงสู่แผนปฏิบัติกำรระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนำรำยสำขำในระหว่ำงที่กลไกกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติตำมร่ำงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในเดือนกรกฎำคม 2560 
2. สำระส ำคัญ 
     2.1 สภำพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ กระแสกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและใน
หลำกหลำยมิติท ำให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยก่อให้เกิดโอกำสทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และกำรเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงใน
ด้ำนต่ำงๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคำมที่ต้องบริหำรจัดกำรด้วยควำมยำกลำบำกมำกขึ้นกระแสทุนนิยมและ
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้ำงเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้ำง
เศรษฐกิจในระบบ  “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่  “พ่ึงพำ
อุตสำหกรรมและกำรส่งออก” กำรพัฒนำในภำคเกษตรล่ำช้ำกว่ำฐำนกำรผลิตอ่ืนๆ ที่อำศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มำกขึ้นตำมล ำดับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำยใต้อิทธิพลของกระแสโลกำภิวัฒน์และควำมก้ำวหน้ำอย่ำงรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จึงมีปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ระหว่ำงภำคกำรเกษตรกับภำคอุตสำหกรรม
และระหว่ำงสังคมในเมืองและชนบทขยำยวงกว้ำงขึ้น  และปัญหำควำมยำกจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรำย
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ย่อยและในภำคชนบทรวมทั้งโอกำสในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร องค์ควำมรู้ แหล่งทุน และบริกำรทำงสังคมที่มี
คุณภำพสำหรับประชำชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่ำงไกลก็มีในวงแคบกว่ำ ในขณะที่กำรใช้เทคโนโลยีในภำคอุตสำหกรรม
และบริกำรเองก็นับว่ำยังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลำงๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สำมำรถพัฒนำได้เอง
ภำยในประเทศ ต้องนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงำนเข้มข้นในกำร
เป็นจุดแข็งในกำรแข่งขันและขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตนอกจำกนั้น ในอีกด้ำนหนึ่งกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งควำมเชื่อมโยงอย่ำงใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทำให้เกิด
ภัยคุกคำมและควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆ  

/ที่ซับซ้อน... 
ที่ซับซ้อนขึ้นอำทิ กำรก่อกำรร้ำย โรคระบำด เครือข่ำยยำเสพติดข้ำมชำติ และกำรก่อกำรร้ำย อำชญำกรรม
ข้ำมชำติในรูปแบบต่ำงๆ ขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศโลกก็มีควำมผันผวนรุนแรงขึ้น  ซึ่งล้วนแล้วเป็น
ควำมเสี่ยงในกำรดำรงชีวิตของประชำชน กำรบริหำรจัดกำรทำงธุรกิจ และกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของ
ภำครัฐ 

นอกจำกนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 กระแสโลกำภิวัตน์ได้ทำให้ภูมิทัศน์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ
และสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจำกเศรษฐกิจสังคมอุตสำหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกำสทำง
เศรษฐกิจขยำยเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่ำงทำงสังคมก็ยิ่งกว้ำงขึ้นรวมถึงช่องว่ำงทำงดิจิทัล (digital divide) ถ้ำหำกไม่
สำมำรถลดลงก็จะยิ่งท ำให้ควำมเหลื่อมล้ ำทำงรำยได้และโอกำสทำงเศรษฐกิจและสังคมมีควำมแตกต่ำงมำกขึ้น 
ประกอบกับในอนำคต 20 ปีข้ำงหน้ำสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกประเทศจะมีกำรเปลี่ ยนแปลง
อย่ำงมีนัยส ำคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภำยนอกที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศไทยในอนำคต ได้แก่ กระแสโลกำภิ
วัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมเสี่ยงและท้ำทำยต่อกำรปรับตัวมำกขึ้นจำกกำรเคลื่อนย้ำยอย่ำงเสรี
และรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่ำวสำรองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี และสินค้ำและบริกำร ขณะเดียวกันกำร
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภำคน ำไปสู่ควำมเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ ำนำจทำงเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ำยมำสู่เอเชียภำยใต้สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ  10 ปีข้ำงหน้ำจะยังคงได้รับ
ผลกระทบจำกปัจจัยส ำคัญหลำยประกำรทั้งปัญหำต่อเนื่องจำกวิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 
– 2552 และวิกฤติกำรณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทำให้ระดับหนี้สำธำรณะในประเทศต่ำงๆ  เพ่ิมสูงขึ้นและ
กลำยเป็นควำมเสี่ยงต่อควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจำกกำรด ำเนินมำตรกำรขยำย
ปริมำณเงินขนำดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงให้เกิดภำวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว
เต็มที่ รวมทั้งอำจจะมีควำมผันผวนของกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ  นอกจำกนั้นกำรพัฒนำด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำสู่จุดอ่ิมตัวมำกขึ้น ขณะที่กำรพัฒนำเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภำพกำรผลิต
ของโลกเพ่ิมขึ้นขนำนใหญ่และเป็นวงกว้ำง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมยังไม่มีแนวโน้มกำร
ก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกำสสำหรับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำมีแนวโน้มที่จะขยำยตัว
ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 – 2550) สถำนกำรณ์ที่ตลำดโลก
ขยำยตัวช้ำ แต่ประเทศต่ำงๆ ขยำยกำลังกำรผลิตเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรผลิต กำรแข่งขันในตลำดโลกจะมี
ควำมรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันกำรลดลงของประชำกรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้ำงหน้ำนี้ จะทำให้ขนำดของ
ตลำดในประเทศขยำยตัวช้ำลง เงื่อนไขดังกล่ำวเป็นควำมเสี่ยงสำหรับอนำคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยำว
หำกประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้ำงเพื่อแก้ปัญหำจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้ำนควำมมั่นคงของโลกก็กำลังก้ำวเข้ำสู่ช่วงเปลี่ยนผ่ำนที่ส ำคัญจำกกำรปรับดุลอ ำนำจ
ของสหรัฐฯ เพ่ือพยำยำมคงบทบำทผู้นำโลกและเพ่ือคำนอิทธิพลและบทบำทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมำกขึ้น
ในเอเชียและยุโรปนั้น น่ำจะมีผลท ำให้บรรยำกำศด้ำนควำมมั่นคงของโลกในช่วงปี  2560 – ปี 2579 มี
ลักษณะผสมผสำนกันทั้งควำมร่วมมือและควำมขัดแย้ง  โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชำติทั้งในระดับ
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ทวิภำคีและพหุภำคีเป็นองค์ประกอบส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำยของประเทศและกลุ่มประเทศ  สำหรับกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส ำคัญส ำหรับอนำคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบกำรด ำรงชีวิตของคนและท ำให้เกิดธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ รวมทั้งเกิดกำรเชื่อมต่อและกำรบรรจบกันของเทคโนโลยีก้ำวหน้ำอุตสำหกรรม  และผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ประเทศไทยจะต้องลงทุนด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และกำรวิจัยให้สำมำรถพัฒนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข
กำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มำตรฐำนที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยกำรพัฒนำและนำเทคโนโลยีสีเขียวมำใช้ก็จะมีส่วนส ำคัญ  และช่วยแก้ปัญหำ
กำรลดลงของทรัพยำกรต่ำงๆ รวมทั้งน้ ำมัน ซึ่งแม้รำคำจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม จึงต้อง
ผลักดันให้มุ่งสู่กำรผลิตพลังงำนทดแทนในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งพืชพลังงำนที่อำจจะส่งผลกระทบต่อควำม
มั่นคงทำงอำหำรของโลก 

นอกจำกนั้น ยังมีข้อจ ำกัดและควำมเสี่ยงส ำคัญจำกกำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยของโลกและภำวะ
ภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภำวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้ำงประชำกรโลกที่เข้ำสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผล
ให้เกิดโอกำสทำงธุรกิจ 

 
/ใหม่ๆ แตม่ี... 

ใหม่ๆ แต่มีควำมเสี่ยงให้เกิดกำรแย่งชิงแรงงำนและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อกำรใช้จ่ำยงบประมำณด้ำน
สวัสดิกำรและสำธำรณสุขเพ่ิมขึ้นในหลำยๆ ประเทศกลำยเป็นควำมเสี่ยงด้ำนกำร คลังที่ส ำคัญ ส ำหรับ ภำวะ
โลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะภูมิอำกำศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชำติที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นนั้น  
กดดันให้ต้องมีกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรดำเนินธุรกิจ กำรด ำรงชีวิต กำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น ในขณะที่ควำมพยำยำมในกำรกระจำยควำมเจริญและกำรพัฒนำให้มีควำมทั่วถึงมำกขึ้น  
ประกอบกับจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ควำมเป็นเมืองเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ตำมมำด้วยกำรมี
ข้อก ำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะกำรใช้พ้ืนที่  และควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ภำยใต้เงื่อนไขกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว กำรยึดถือหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดีทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน 
กำรใช้ระบอบประชำธิปไตย และกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมำกข้ึน 

ส ำหรับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อมภำยในประเทศไทยนั้น ผลของกำรพัฒนำตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบันท ำให้ประเทศไทยมีระดับกำรพัฒนำที่สูงขึ้นตำมล ำดับ  โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรำยได้
ปำนกลำงมำตั้งแต่ปี 2531 และได้ขยับสูงขึ้นมำอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรำยได้ปำนกลำงตั้งแต่ปี 
2553 และล่ำสุดในปี 2557 รำยได้ประชำชำติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 57,392 ดอลลำร์ สรอ. ต่อปีฐำนกำรผลิต
และบริกำรหลำกหลำยขึ้น ฐำนกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมใหญ่ขึ้นมำก หลำยสำขำกำรผลิตและบริกำร
สำมำรถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลำดโลกสูงขึ้นและสร้ำงรำยได้เงินตรำต่ำงประเทศในระดับสูง อำทิ กลุ่มยำน
ยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมอำหำร สินค้ำเกษตร กำรท่องเที่ยว และบริกำรด้ำน
สุขภำพ ฐำนเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้กำรจ้ำงงำนเพ่ิมข้ึนเป็น 38.1 ล้ำนคนจำกประชำกรวัยแรงงำน 38.6 
ล้ำนคน อัตรำกำรว่ำงงำนเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหำควำมยำกจนจึงลดลงตำมล ำดับจำกร้อยละ 20.0 ในปี 
2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภำพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกำสกำรได้รับกำรศึกษำ บริกำร
สำธำรณสุข บริกำรสำธำรณะและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำงๆ และกำรคุ้มครองทำงสังคม  อื่นๆ รวมถึงกำรเข้ำถึง
ทรัพยำกรต่ำงๆ มีควำมครอบคลุมและมีคุณภำพดีขึ้นตำมล ำดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีควำมเป็น
สำกลมำกขึ้น ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทยกับนำนำชำติทั้งในรูปของทวิภำคีและพหุภำคีเพ่ือเป็นกลไก
และช่องทำงในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองของประเทศก็มีควำมก้ำวหน้ำไปมำก 
รวมทั้งกรอบควำมร่วมมือที่ช่วยท ำให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับมำตรฐำนต่ำงๆ  ไปสู่ระดับสำกลก็มีควำม
คืบหน้ำมำกขึ้น 
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นอกจำกนั้น ประสบกำรณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและกำรเงินในปี 2540 - 2541 ได้ส่งผล
ให้ภำครัฐและภำคเอกชนปรับตัวในกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสร้ำงภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตำมแนวคิดกำรบริหำร
จัดกำรที่ดีอันได้แก่ กำรด ำเนินกำรที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่ำงเป็นระบบดี
ขึ้น มีกำรกำกับดูแลวินัยทำงกำรเงินกำรคลังที่ก ำหนดกรอบของควำมยั่งยืนทำงกำรคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้น
และฐำนะกำรคลังมีควำมมั่นคงมำกขึ้น และฐำนะเงินสำรองระหว่ำงประเทศอยู่ในระดับสูง มีกำรปรับปรุงใน
เรื่องกฎหมำย กฎระเบียบต่ำงๆ ให้มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น มีกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับ
กลุ่มต่ำงๆ สำมำรถคุ้มครองผู้บริโภคและประชำชนจำกกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้ำงบรรยำกำศ
ของกำรแข่งขันในตลำด และสนับสนุนให้กำรด ำเนินธุรกิจในประเทศไทยมีควำมสะดวกคล่องตัวมำกขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้ำงหลำยด้ำนทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมือง 
จุดอ่อนส ำคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้ำงประชำกรสูงอำยุมำกขึ้นตำมล ำดับ แต่คุณภำพคนโดยเฉลี่ยยัง
ต่ ำและกำรออมไม่เพียงพอ ประเทศขำดแคลนแรงงำนทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่ำง 
ผลิตภำพแรงงำนโดยเฉลี่ยยังต่ ำ ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภำพกำรผลิตรวมต่ ำ ต้องอำศัยกำรเพ่ิมปริมำณเป็น
แรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้ำงเศรษฐกิจมีสัดส่วนภำคกำรค้ำระหว่ำงประเทศต่อขนำดของเศรษฐกิจสูง
กว่ำเศรษฐกิจภำยในประเทศมำก จึงมีควำมอ่อนไหวและผันผวนตำมปัจจัยภำยนอกเป็นส ำคัญ ฐำนกำรผลิต
เกษตรและบริกำรมีผลิตภำพกำรผลิตต่ ำ โดยที่กำรใช้องค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือกำรเพ่ิมมูลค่ำ
ยังมีน้อย กำรลงทุนเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำยังไม่เพียงพอ กำรวิจัยที่ดำเนินกำรไปแล้วไม่ถูกนำมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่ำงคุ้มค่ำ กำรพัฒนำนวัตกรรมมีน้อย ส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐก็ยังขำดกำรบูรณำกำรจึงสิ้นเปลืองงบประมำณ กำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรพัฒนำมักขำด
ควำมต่อเนื่องประสิทธิภำพต่ ำ  ขำดควำมโปร่ง 

/ใสและขำด... 
ใสและขำดควำมรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหำคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้ำง กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิ
สติกส์รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรน้ำยังไม่เป็นระบบโครงข่ำยที่สมบูรณ์และล่ำช้ำ  กำรบังคับใช้กฎหมำยยังขำด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่ำงๆ ล้ำสมัยไม่ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่เคำรพสิทธิผู้ อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส ำคัญขณะที่ควำมเหลื่อมล้ ำและควำมแตกแยกใน
สังคมไทยยังเป็นปัญหำที่ท้ำทำยมำก รวมทั้งปัญหำในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภำวะ
ขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้ำน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภำยในประเทศที่จะส่งผลต่ออนำคตกำรพัฒนำประเทศไทยที่ส ำคัญ 
ได้แก ่กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ในระยะเวลำ 20 ปีต่อจำกนี้ไป จะมี
นัยยะที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำประเทศ ก ำลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงำนจะลดลง ผู้สูงอำยุจะเพ่ิมขึ้นอย่ำง
รวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบกำรใช้จ่ำยกำรลงทุนและกำรออม ตลอดจน
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพ ควำมมั่นคงทำงสังคมและคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อ
จำกัดด้ำนทรัพยำกร ทั้งด้ำนแรงงำนและทรัพยำกรธรรมชำติที่มีนัยยะต่อต้นทุนกำรผลิตและสภำพแวดล้อม
ควำมเป็นอยู่ของประชำชนนอกจำกนั้นปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำในมิติต่ำงๆ  ก็มีนัยยะต่อกำรสร้ำงควำมสำมัคคี
สมำนฉันท์ในสังคม ข้อจ ำกัดต่อกำรยกระดับศักยภำพทุนมนุษย์ ควำมจ ำเป็นในกำรลงทุนเพ่ือยกระดับบริกำร
ทำงสังคมและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึง และกำรปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมำยที่ทำให้เกิด
ควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ ำ และที่ส ำคัญเงื่อนไขจำเป็นที่ต้องปรับตัวคือ กำรแก้ปัญหำควำมอ่อนแอ
ของกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ที่ท ำให้จ ำเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบรำชกำรและกำรเมืองเพ่ือให้เกิดกำรบริหำร
รำชกำรที่ด ี

โครงสร้ำงที่เป็นจุดอ่อนและกำรบริหำรจัดกำรที่ขำดประสิทธิภำพและควำมโปร่งใสดังกล่ำว  
จะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและควำมเสี่ยงมำกขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์ที่กระแสโลกำภิ
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วัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่ำงแท้จริง โดยที่กำรเคลื่อนย้ำยของผู้คน สินค้ำและบริกำร เงินทุน องค์
ควำมรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่ำวสำรต่ำงๆ เป็นไปอย่ำงเสรี ส่งผลให้กำรแข่งขันในตลำดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่
ประเทศต่ำงๆ เร่งผลักดันกำรเพ่ิมผลิตภำพและกำรพัฒนำนวัตกรรมเพ่ือกำรแข่งขัน  ขณะเดียวกันควำมเสี่ยง
และข้อจำกัดท่ีเกิดจำกสภำพภูมิอำกำศผันผวนรุนแรงต่อกำรดำเนินธุรกิจและกำรดำเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน 
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีควำมเข้มงวดมำกขึ้นทั้งในเรื่องกำรปลดปล่อยมลพิษ  สิทธิ
มนุษยชน และกฎระเบียบทำงกำรเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่ำงๆ ดังกล่ำวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับตัวและมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชำญฉลำดมำกขึ้น โดยที่กำรปรับตัวจะต้องหยั่งรำกลึกลงไปถึงกำร
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับกำรสร้ำงกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหำกไม่สำมำรถแก้ปัญหำและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ใน
ระยะ 4 - 5 ปีต่อจำกนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน รำยได้เฉลี่ยของประชำชนจะไม่
สำมำรถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภำพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ ำ และปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำจะรุนแรงขึ้น รวมทั้ง
ทรพัยำกรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และในที่สุดกำรพัฒนำประเทศจะไม่สำมำรถยั่งยืนไปได้ในระยะยำว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนำคต
กำรพัฒนำประเทศไทยอย่ำงมำกโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้ำงทั้งทำงเศรษฐกิจและสังค ม
ภำยในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสำนกับปัจจัยภำยนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกำสและควำมเสี่ยงในหลำกหลำยมิติ กำรที่ประเทศไทยจะสำมำรถแสวงหำโอกำสจำกกำรพัฒนำของโลก
และรับมือกับภัยคุกคำมเหล่ำนี้ได้นั้น จ ำเป็นจะต้องมีกำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตอย่ำง
รอบด้ำนขณะเดียวกันต้องวิเครำะห์ศักยภำพภำยในประเทศ  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของประเทศต่อกำร
เปลี่ยนแปลงเหล่ำนั้น โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็นระบบขนำนใหญ่เพ่ือให้โครงสร้ำง
ทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สำมำรถรับมือกับ
ควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมแบบใหม่ได้ และสำมำรถอำศัยโอกำสจำกกำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำง
ประโยชน์สุขให้กับคนในชำติได ้ไม่ว่ำจะเป็นกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจและสังคม 

/กำรลงทุน… 
กำรลงทุนเพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรมกำร
ดำรงชีวิตกำรทำงำน  และกำรเรียนรู้  ซึ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรดำ
เนินกำรร่วมกันอย่ำงเป็นเอกภำพมีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญและแบ่งหน้ำที่ รับผิดชอบอย่ำงชัดเจนของผู้ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหำนั้นๆ ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ
ในระยะยำว เพ่ือก ำหนดวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศและกรอบกำรทำงำนของภำคส่วนต่ำงๆ  
เพ่ือให้ขับเคลื่อนกำรพัฒนำประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ที่เหมำะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้ำหมำยกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติในกำรที่จะให้
ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในทุกด้ำน คนในชำติมีคุณภำพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสำมำรถพัฒนำไปได้
อย่ำงยั่งยืน ทั้งนี้กำรวิเครำะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและข้อจำกัดรวมทั้งควำมเสี่ยงของ
ประเทศ จะน ำไปสู่กำรก ำหนดต ำแหน่งเชิงยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยของประเทศที่ชัดเจนและได้รับกำร
ยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดกำรผนึกกำลังและระดมทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำไปในทิศทำงที่สอดคล้องกัน กำรด ำเนินกำรมีบูรณำกำรและเป็นเอกภำพภำยใต้กำรมอง
ภำพอนำคตของประเทศท่ีเป็นภำพเดียวกัน 

อย่ำงไรก็ตำมในช่วงที่ผ่ำนมำ ประเทศไทยมิได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ของประเทศในระยะยำว กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของฝ่ำยบริหำรจึงให้ควำมส ำคัญกับนโยบำย
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พรรคกำรเมืองหรือนโยบำยของรัฐบำลซึ่งเมื่อมีกำรเปลี่ยนรัฐบำลก็ทำให้กำรดำเนินนโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง 
ถือเป็นกำรสูญเสียโอกำสและสิ้นเปลืองทรัพยำกรของประเทศ  ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรปฏิรูประบบกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำในระยะยำว และเพ่ือเป็นกำรก ำหนดให้ฝ่ำยบริหำรมี
ควำมรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้ำหมำยที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภำพ ประเทศไทย
จำเป็นจะต้องมี “ยุทธศำสตร์ชำติ” ซ่ึงภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่ำงเป็น
ระบบขนำนใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมำะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก
ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สำมำรถรับมือกับควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมแบบใหม่ได้ และสำมำรถอำศัยโอกำสจำก
กำรเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมำสร้ำงประโยชน์สุขให้กับคนในชำติได้ จะต้องมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
ของประเทศ และทิศทำงในกำรขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำย
ต่ำงๆ ของบริบทโลก และบริบทกำรพัฒนำภำยในประเทศ 

กำรก ำหนดให้มี “ยุทธศำสตร์ชำติ” เพ่ือเป็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำประเทศในระยะยำว 
พร้อมกับกำรปฏิรูปและกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ให้
สำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภำพของประเทศไทยในทุกภำคส่วนและนำพำ
ประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทำควำมรุนแรงของสภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหำทำงเศรษฐกิจ 
ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหำควำมขัดแย้งในสังคม รวมถึงสำมำรถรับมือกับ
ภัยคุกคำมและบริหำรจัดกำรกับควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนำคต  และสำมำรถเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยไป
พร้อมๆ กับกำรเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท ำให้ประเทศไทยยังคงรักษำบทบำทส ำคัญในเวที
โลก สำมำรถด ำรงรักษำควำมเป็นชำติที่มีควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีควำมอยู่ดีมีสุขอย่ำงถ้วนหน้ำกันสำระส ำคัญของยุทธศำสตร์ชำติซึ่งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์
ชำติกำลังด ำเนินกำรยกร่ำงอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยของชำติที่คนไทยทุกคน
ต้องกำรบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบำยแห่งชำติและมำตรกำรเฉพำะ  ซึ่งเป็นแนวทำง ทิศทำงและวิธีกำรที่ทุก
องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด ำเนินกำรไปพร้อมกันอย่ำงประสำนสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุก
คนต้องกำร คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสำขำของก ำลังอ ำนำจแห่งชำติ อันได้แก่ กำรเมือง
ภำยในประเทศ กำรเมืองต่ำงประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยำ กำรทหำร วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กำรพลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
 

/วิสัยทัศน์... 
 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำ

ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่ำวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขต
อ ำนำจรัฐ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและ
ประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคม
ท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์   ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็น
ธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำง
พลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะ
แวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกัน  ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคม
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อำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระของโลกและสำมำรถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/อนำคต..... 
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2.3 ยุทธศำสตร์ชำติ 
ในกำรที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนำไปสู่อนำคตที่พึงประสงค์นั้น  จ ำเป็น

จะต้องมีกำรวำงแผนและก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในระยะยำว  และก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของทุก
ภำคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกัน ดังนั้น จึงจ ำเป็นจะต้องก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติในระยะยำว  เพ่ือ
ถ่ำยทอดแนวทำงกำรพัฒนำสู่กำรปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลำอย่ำงต่อเนื่องและมีกำรบูรณำกำร  และสร้ำงควำม
เข้ำใจถึงอนำคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดกำรรวมพลังของทุกภำคส่วนในสังคมทั้งประชำชน  เอกชน  
ประชำสังคมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเพ่ือกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง ”หรือคติพจน์ประจำชำติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มี
รำยได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ 

 
/พัฒนำแล้ว... 

 
พัฒนำแล้ว คนไทยมีควำมสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีควำมม่ันคงเสมอภำคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศำสตร์ชำติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทำงกำรพัฒนำในระยะ  20 ปีต่อจำกนี้ ไป  จะประกอบด้วย 6 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1 ) 
ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง (2) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน (4) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำง
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สังคม (5) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  (6) ยุทธศำสตร์
ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ โดยมีสำระส ำคัญ 
ของแต่ละยุทธศำสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยทั้งในกำรสร้ำงเสถียรภำพภำยในประเทศและ
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคำมจำกภำยนอก รวมทั้งสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอำเซียนและประชำคม
โลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1 ) กำรเสริมสร้ำงควำมมั่ นคงของสถำบันหลักและกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) กำรปฏิรูปกลไกกำรบริหำรประเทศและพัฒนำควำมมั่นคงทำงกำรเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้ำงควำมเชื่อม่ันในกระบวนกำรยุติธรรม 

(3) กำรรักษำควำมมั่นคงภำยในและควำมสงบเรียบร้อยภำยใน ตลอดจนกำร
บริหำรจัดกำรควำมมั่นคงชำยแดนและชำยฝั่งทะเล 

(4) กำรพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำรและควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทุกระดับ 
และรักษำดุลยภำพควำมสัมพันธ์กับประเทศมหำอ ำนำจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) กำรพัฒนำเสริมสร้ำงศักยภำพกำรผนึกกำลังป้องกันประเทศ กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยภำยในประเทศสร้ำงควำมร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ 

(6) กำรพัฒนำระบบกำรเตรียมพร้อมแห่งชำติและระบบบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 
รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) กำรปรับกระบวนกำรทำงำนของกลไกที่เกี่ยวข้องจำกแนวดิ่งสู่แนวระนำบมำก
ขึ้น 
2.3.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถ

พัฒนำไปสู่กำรเป็นประเทศพัฒนำแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภำพกำรผลิตและกำรใช้นวัตกรรมในกำร
เพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั้งในสำขำอุตสำหกรรม เกษตรและบริกำร กำร
สร้ำงควำมมั่นคงและปลอดภัยด้ำนอำหำร กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรค้ำและกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
รวมทั้งกำรพัฒนำฐำนเศรษฐกิจแห่งอนำคต ทั้งนี้ภำยใต้กรอบกำรปฏิรูปและพัฒนำปัจจัยเชิงยุทธศำสตร์ทุก
ด้ำน อันได้แก่โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กำรพัฒนำทุน
มนุษย ์และกำรบริหำรจัดกำรทั้งในภำครัฐและภำคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรพัฒนำสมรรถนะทำงเศรษฐกิจ ได้แก่กำรรักษำเสถียรภำพเศรษฐกิจและ
สร้ำงควำมเชื่อมั่น กำรส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนที่อยู่บนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนกำร 
พัฒนำประเทศสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำเพ่ือให้ได้ประโยชน์จำกห่วงโซ่มูลค่ำในภูมิภำค และเป็นกำรยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ำมำกข้ึน 

(2) กำรพัฒนำภำคกำรผลิตและบริกำร บนฐำนของกำรพัฒนำนวัตกรรมและมี
ควำมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำที่เข้มข้นเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและขยำยกิจกรรมกำร
ผลิตและบริกำร โดยมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภำคในอุตสำหกรรมหลำยสำขำ  และใน
ภำคบริกำรที่หลำกหลำยตำมรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตและกำรด ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอำหำร
คุณภำพ สะอำดและปลอดภัยของโลก 

 
 

/ภำคเกษตร... 
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- ภำคเกษตร โดยเสริมสร้ำงฐำนกำรผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรำยย่อยให้ปรับไปสู่กำรท ำกำรเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในกำรพัฒนำอำชีพที่เข้มแข็ง  และกำรพัฒนำสินค้ำเกษตรที่มี
ศักยภำพและอำหำรคุณภำพ สะอำด และปลอดภัย 

- ภำคอุตสำหกรรม โดยพัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพ ยกระดับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภำพสูง และพัฒนำอุตสำหกรรมอนำคตที่มีศักยภำพ โดยกำรใช้ดิจิทัลและกำรค้ำ
มำเพ่ิมมูลค่ำและยกระดับห่วงโซ่มูลค่ำในระดับสูงขึ้น 

- ภำคบริกำร โดยขยำยฐำนกำรบริกำรให้มีควำมหลำกหลำย มีควำมเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำรยกระดับบริกำรที่เป็นฐำนรำยได้เดิม เช่น กำรท่องเที่ยว และพัฒนำให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสุขภำพ ธุรกิจบริกำรด้ำนกำรเงินและธุรกิจบริกำรที่มีศักยภำพอ่ืนๆ 
เป็นต้น 

(3) กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนำทักษะผู้ประกอบกำร 
ยกระดับผลิตภำพแรงงำนและพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) สู่สำกล และพัฒนำวิสำหกิจ
ชุมชนและสถำบันเกษตรกร 

(4) กำรพัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน 
และพัฒนำระบบเมืองศูนย์กลำงควำมเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภำพและมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภำพ 

(5) กำรลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ในด้ำนกำรขนส่ง ด้ำนพลังงำน ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำรวิจัยและพัฒนำ 

(6) กำรเชื่อมโยงกับภูมิภำคและเศรษฐกิจโลกสร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนกำรพัฒนำกับ
นำนำประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือกับนำนำชำติในกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนต่ำงๆ เพ่ิมบทบำทของไทยใน
องค์กรระหว่ำงประเทศ รวมถึงสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรต่ำงประเทศ 

2.3.3 ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน เพ่ือพัฒนำคนและสังคมไทยให้เป็น
รำกฐำนที่แข็งแกร่งของประเทศมีควำมพร้อมทำงกำย  ใจ สติปัญญำ มีควำมเป็นสำกล มีทักษะกำรคิด
วิเครำะห์อย่ำงมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่ำควำมเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียม และท่ัวถึง 
(3) กำรปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่ำนิยมที่พึงประสงค ์
(4) กำรสร้ำงเสริมให้คนมีสุขภำวะที่ดี 
(5) กำรสร้ำงควำมอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้ำงบทบำทของสถำบัน

ครอบครัวในกำรบ่มเพำะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจำยโอกำสกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคงให้ทั่วถึง ลดควำมเหลื่อมล้ ำไปสู่สังคมที่เสมอภำคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรสร้ำงควำมมั่นคงและกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
(2) กำรพัฒนำระบบบริกำรและระบบบริหำรจัดกำรสุขภำพ 
(3) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อกำรด ำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
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(4) กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคมทุนทำงวัฒนธรรมและควำม
เข้มแข็งของชุมชน 

(5) กำรพัฒนำกำรสื่อสำรมวลชนให้เป็นกลไกในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำ 
/ยุทธศำสตร์... 

                       2.3.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ  และมีควำมมั่นคงด้ำนน้ ำ รวมทั้งมี
ควำมสำมำรถในกำรป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ  
และพัฒนำมุ่งสู่กำรเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำท ิ

(1) กำรจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติ 
(2) กำรวำงระบบบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพทั้ง 25 ลุ่มน้ ำ เน้นกำรปรับ

ระบบกำรบริหำรจัดกำรอุทกภัยอย่ำงบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำและใช้พลังงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) กำรพัฒนำเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) กำรร่วมลดปัญหำโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ

ภูมิอำกำศ 
(6) กำรใช้เครื่องมือทำงเศรษฐศำสตร์และนโยบำยกำรคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบ  กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงำนภำครัฐมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกระจำย
บทบำทภำรกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่ำงเหมำะสม มีธรรมมำภิบำลกรอบแนวทำงท่ีต้องให้ควำมส ำคัญ อำทิ 

(1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง บทบำท ภำรกิจของหน่วยงำนภำครัฐ ให้มีขนำดที่
เหมำะสม 

(2) กำรวำงระบบบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำร 
(3) กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนและพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ 
(4) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) กำรปรับปรุงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสำกล 
(6) กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรประชำชนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(7) กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรรำยได้และรำยจ่ำยของภำครัฐ 

2.4 กลไกกำรขับเคลื่อนกระบวนกำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ชำติจะเป็นแผนแม่บทหลักในกำรพัฒนำประเทศเพ่ือให้ส่วนรำชกำรและ

หน่วยงำนต่ำงๆ ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศในด้ำนต่ำงๆ อำทิ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนควำมม่ันคง เศรษฐกิจ กำรศึกษำ ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติกำรในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีควำมสอดคล้องกันตำมห้วงเวลำนอกจำกนี้
ยุทธศำสตร์ชำติจะใช้เป็นกรอบในกำรจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนกำร
พัฒนำอย่ำงมีเอกภำพให้บรรลุเป้ำหมำย โดยจะต้องอำศัยกำรประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วน ภำยใต้
ระบบประชำรัฐ คือ ควำมร่วมมือของภำครัฐภำคเอกชน ภำคประชำชนและประชำสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทยจะได้มีกำรก ำหนดเกี่ยวกับบทบำทของยุทธศำสตร์ชำติและแนวทำงในกำรนำ
ยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำงๆ จะสำมำรถขับเคลื่อนกำรพัฒนำได้อย่ำง
ต่อเนื่องและบูรณำกำร 

2.5 ปัจจัยควำมส ำเร็จของยุทธศำสตร์ชำติ 
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2.5.1 สำระของยุทธศำสตร์ชำติ ก ำหนดวิสัยทัศน์ระยะยำวที่ชัดเจน มีกำรก ำหนด
เป้ำหมำยและภำพในอนำคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้ำใจ  รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้ำของร่วมกัน
สำมำรถถ่ำยทอดเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติ สู่เป้ำหมำยเฉพำะด้ำนต่ำงๆ ตำมระยะเวลำเป็นช่วงๆ ของ
หน่วยงำนปฏิบัติได ้และมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่สำมำรถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

 
 
 

/ระบบและกฎหมำย… 
2.5.2 ระบบและกฎหมำย มีกฎหมำยรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและแผนในระดับต่ำงๆ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรนำยุทธศำสตร์ชำติไปปฏิบัติ รวมทั้ง
กรอบกฎหมำยด้ำนกำรจัดสรรงบประมำณ ให้สำมำรถระดมทรัพยำกรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนกำรดำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงมีบูรณำกำร และกรอบกฎหมำยที่จะก ำหนดให้กำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติมี
ควำมต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงเป็นระบบในทุกระดับ 

2.5.3  กลไกสู่กำรปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับกำรจัดทำ
ยุทธศำสตร์ กำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติ และกำรติดตำมประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในกำรก ำกับดูแล บริหำรจัดกำร
และกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพและหน่วยงำนปฏิบัติจะต้องมีควำมเข้ำใจ  
สำมำรถก ำหนดแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในยุทธศำสตร์ชำติ 
 1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจะต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลง และกำรจัดท ำแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12  อยู่ระหว่ำง
กำรเสนอร่ำงแผนซึ่งได้ก ำหนดยุทธศำสตร์เอำไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพื่อให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลโคกกว้ำงมีควำมสอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง จึงได้จัดท ำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12  
ซึ่งมีท้ังหมด  6 ยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม อำชีพและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
 

1. กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภำวะแวดล้อมและบริบทของกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงทั้งจำกภำยใน
และภำยนอกประเทศ อำทิ กระแสกำรเปิดเศรษฐกิจเสรี ควำมท้ำทำยของเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรเข้ำสู่สังคม
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ผู้สู งอำยุ  กำรเกิดภั ยธรรมชำติที่ รุนแรง  ประกอบกับสภำวกำรณ์ ด้ ำนต่ำงๆ  ทั้ งเศรษฐกิจ  สั งคม 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหำในหลำยด้ำน เช่น ปัญหำผลิต
ภำพกำรผลิตควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คุณภำพกำรศึกษำ ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม เป็นต้น ท ำให้กำร
พัฒนำในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงจ ำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำคัญ ดังนี้  

(1) กำรน้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม  
(3) กำรสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ  
(4) กำรพัฒนำสู่ควำมมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
 

 
/สถำนะของ... 

 
2. สถำนะของประเทศ 

2.1 ด้ำนเศรษฐกิจ 
2.1.1  3 ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจำกัดในกำรขยำยตัว

ทำงเศรษฐกิจ แม้ว่ำเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ผ่ำนมำ (ยกเว้นช่วงวิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ ปี 2540 - 
2541) จะขยำยตัวได้ดีเฉลี่ยประมำณร้อยละ 5 ต่อปี จนท้ำให้รำยได้ประชำชำติต่อหัว (GNP Per Capita) 
ในปี 2557 มำอยู่ที่ประมำณ 196,240 บำท หรือประมำณ 6,041 ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี ซึ่งท้ำให้
ประเทศไทยได้ขยับฐำนะขึ้นมำเป็นประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง (Upper Middle Income Country) แต่
ในระยะ 8 ปีที่ผ่ำนมำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีควำมผันผวน โดยขยำยตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 
3.2 ชะลอจำกร้อยละ 5.7 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 ซึ่งต่ ำกว่ำศักยภำพของระบบเศรษฐกิจและต่ ำกว่ำ
ระดับที่จะท ำให้ประเทศไทยหลุดจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงในระยะเวลำอันควร  โดยสำเหตุที่ส ำคัญ
ประกำรหนึ่งมำจำกกำรชะลอตัวของ 
กำรลงทุนโดยรวมอย่ำงต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จำก สัดส่วนกำรลงทุนรวมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product : GDP) ลดลงจำกร้อยละ 41.3 ในช่วงปี 2534 - 2539 เป็นร้อยละ 25.5 
ในช่วงปี    2543 – 2547 นอกจำกนี้ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภำค จะพบว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของ
กำรลงทุนของไทยโดยเฉลี่ยในช่วงปี 2543 - 2547 อยู่ที่ประมำณร้อยละ 4.9 ต่ ำกว่ำสิงคโปร์และมำเลเซีย
ซึ่งมีระดับกำรพัฒนำที่สูงกว่ำไทย 

2.2.2 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิตสู่ประเทศรำยได้ปำนกลำงขั้นสูง แต่ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเริ่มลดลง โครงสร้ำงกำรผลิตของไทยได้เปลี่ยนผ่ำนจำกภำคเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมและบริกำร
มำกข้ึน (สัดส่วนของภำคเกษตร อุตสำหกรรม และบริกำรในปี 2553 ที่ระดับร้อยละ 9.9 25.4 และ 64.7 
เป็นร้อยละ 7.2  28.5 และ 64.3 ในปี 2557 ตำมล้ำดับ) โดยภำคอุตสำหกรรมได้มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้
และเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่อง ท้ำให้มีกำรพัฒนำจำกอุตสำหกรรมขั้นปฐมภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของเงินทุน
ต่ำงชำติมำเป็นอุตสำหกรรมพ้ืนฐำน (Supporting Industry) และอุตสำหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นภำยใต้
เครือข่ำยของบริษัทแม่ในต่ำงชำติและของนักลงทุนไทยที่มีสัดส่วนสูงขึ้น  จนประเทศไทยกลำยเป็นประเทศ
รำยได้ปำนกลำงขั้นสูง ขณะเดียวกันก็มีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนจำกภำคเกษตรไปยังภำคอุตสำหกรรมและ
บริกำรที่มีประสิทธิภำพกำรผลิตสูงกว่ำ ท ำให้ผลิตภำพแรงงำนในระยะที่ผ่ำนมำยังเพ่ิมในระดับที่น่ำพอใจแต่
กำรชะลอตัวของก ำลังแรงงำนและกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตของก ำลังแรงงำนเป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ  ประกอบกับ
ผลิตภำพกำรผลิตของปัจจัยกำรผลิตรวม (Total Factor Productivity : TFP) ที่ลดลงท้ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันระหว่ำงประเทศในระยะหลังลดลงซึ่งสะท้อนมำที่ปริมำณกำรส่งออกรวมขยำยตัวช้ำลงจำกร้อยละ 
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9.7 ต่อปีในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9      (พ.ศ. 2545-2549) เป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.1 ในช่วง 3 ปีของ
แผนพัฒนำฯ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555-2557) 

2.1.3 ผลิตภำพกำรผลติของปจัจยักำรผลติรวม (TFP) ยังคงอยู่ในระดับต่ ำท ำให้ขำดพลังใน
กำรขับเคลือ่นกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิใหห้ลดุพ้นจำกกำรเปน็ประเทศรำยได้ปำนกลำง ซึ่งต้องอำศัยกำรผลิต
ที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรผลิตที่เป็นของตนเองมำกขึ้น  แม้ว่ำกำรขยำยตัวของผลิตภำพกำรผลิตรวม
ในช่วงก่อนแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 10 จะอยู่ในระดับที่น่ำพอใจก็ตำม แต่มีแนวโน้มลดลงในระยะ 8 ปี ที่ผ่ำนมำ 
และยังมีควำมล่ำช้ำเมื่อเทียบกับประเทศที่เริ่มพัฒนำประเทศในช่วงเวลำเดียวกันและสำมำรถยกระดับกำร
พัฒนำประเทศเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงในช่วงก่อนหน้ำ ทั้งนี้กำรขยำยตัวของ 
ผลิตภำพกำรผลิตรวม ลดลงจำกร้อยละ 3.32 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 9 เป็นร้อยละ 2.05 ในช่วงครึ่ง
แรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ท้ำให้ประเทศไทยจ้ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกำรผลิตเพ่ิมกำรลงทุนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบเศรษฐกิจ  และเพ่ิมแรงขับเคลื่อนจำกผลิต
ภำพกำรผลิตของปัจจัยแรงงำน 
 
 
 

/กำรลดลง... 
2.1.4  กำรลดลงของควำมแข็งแกร่งด้ำนเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่อกำร

แก้ไขปัญหำเชิงโครงสร้ำง กำรรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และกำรดำเนินนโยบำยและกำรบริหำร
จัดกำรเศรษฐกิจในอนำคต แม้ว่ำเศรษฐกิจไทยจะประสบปัญหำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจรุนแรงถึงสองครั้งในปี 
2524 และ 2540 แต่กำรให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำวินัยทำงกำรเงินและกำรคลังท้ำให้เสถียรภำพของ
เศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพำะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับกำรพัฒนำในระดับใกล้เคียงกัน
อย่ำงไรก็ตำม เสถียรภำพทำงเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยและเอ้ืออ ำนวยต่อกำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจมำอย่ำงต่อเนื่องเริ่มมีสัญญำณที่จะเป็นข้อจ้ำกัดต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะยำวมำกขึ้น  
โดยเฉพำะหนี้สำธำรณะซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกเฉลี่ยร้อยละ 37.9  ในช่วงแผนพัฒนำฯ  ฉบับที่ 10  เป็นร้อยละ  
42.2ในช่วง 3 ปีแรกของแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 ชี้ให้เห็นว่ำแม้จะอยู่ภำยใต้กรอบวินัยทำงกำรคลังแต่มี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึนจำกผลของกำรด ำเนินมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นในระยะท่ีผ่ำนมำและจะเป็นข้อจ้ำกัด
ต่อกำรใช้มำตรกำรทำงกำรคลังในกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรพัฒนำศักยภำพกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจใน
ระยะต่อไป 

2.1.5 อันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยรวมยังปรับตัวดีขึ้นไม่มำกนัก  เนื่องจำก
ต่ำงประเทศมีพลังกำรขับเคลื่อนมำกกว่ำไทย และประเทศไทยอยู่ในสถำนกำรณ์กำรแข่งขันที่อยู่ตรงกลำง
ระหว่ำงประเทศที่มีควำมได้เปรียบด้ำนต้นทุนแรงงำนและกำรผลิต  และประเทศที่มีควำมก้ำวหน้ำและ
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  โดยในปี พ.ศ. 2557 WEF (World 
Economic Forum) ได้จัดอันดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศไทยเป็นอันดับที่  31 จำก 144 
ประเทศ และในปี พ.ศ. 2557 IMD (International Institute for Management Development) ได้จัด
อันดับไว้ที่ 30 จำก 61 ประเทศชั้นน ำ ในขณะที่ผลกำรวิจัยประเทศที่มีควำมสะดวกในกำรเข้ำไปประกอบ
ธุรกิจประจ้ำปี 2558 หรือ Ease of Doing Business 2015  ซึ่งด ำเนินกำรโดยธนำคำรโลกนั้นประเทศไทย
ได้รับกำรจัดให้อยู่ในอันดับที่ 26 จำก 189 ประเทศท่ัวโลก  

2.1.6 สถำนกำรณ์กำรพฒันำวทิยำศำสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวตักรรมของประเทศไดร้บั
กำรยกระดับดีขึ้นจำกกำรผนึกก ำลังของหน่วยงำนด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงให้เกิดควำมมั่นใจของภำคธุรกิจเอกชน แต่ยังคงอยู่ในระดับต่ ำเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศที่มี
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รำยได้สูง โดยในปี 2557 อันดับควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงวิทยำศำสตร์อยู่ที่  47 และด้ำน
เทคโนโลยีที่ 44 จำก 61 ประเทศท่ีจัดอันดับโดย IMD ลดลงเมื่อเทียบกับอันดับที่ 37 และ 43 ตำมล ำดับใน
ปี 2551 และตลอดช่วงระยะเวลำ 14 ปีที่ผ่ำนมำ (2553-2556) ค่ำเฉลี่ยกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำต่อ GDP ยังคงอยู่ในระดับร้อยละ 0.17 ต่อ GDP โดยในปี 2556 (ข้อมูลล่ำสุด) ประเทศไทยมีกำร
ลงทุนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.48 ต่อ GDP โดยเป็นกำรลงทุนวิจัยและพัฒนำจำกภำครัฐ
ประมำณร้อยละ 53 และจำกภำคเอกชนประมำณร้อยละ 47 ขณะที่ประเทศที่พัฒนำแล้ว เช่น เกำหลีใต้ 
ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกำ ออสเตรเลีย มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำอยู่ที่ร้อยละ 4.03, 3.35, 2.79, และ 
2.27 ต่อ GDP ในปี 2555 ตำมล ำดับ 

ขณะเดียวกันบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของประเทศยังมีจ้ำนวนไม่เพียงพอต่อกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้ำวหน้ำ โดยในปี 2556 บุคลำกร
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำมีจ้ำนวน 11 คนต่อประชำกร 10,000 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนำ
แล้ว ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ 20-30 คนต่อประชำกร 10,000 คน  

2.1.7 สถำนกำรณ์ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำนยงัคงมีปัญหำในหลำยๆ ด้ำน ประกอบด้วยรูปแบบ
กำรขนส่งยังไม่สำมำรถปรับเปลี่ยนจำกทำงถนนเป็นทำงน้ำและทำงรำงได้ตำมเป้ำหมำยและยังขำดกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำร กำรบริหำรจัดกำรกิจกำรประปำยังขำดเอกภำพ กำรให้บริกำรน้ำประปำยังกระจุกใน
เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภำค และมีแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ กำรให้บริกำร ICT ยังไม่ทั่วถึงกระจุก
ตัวอยู่ในเมือง และมีรำคำค่อนข้ำงสูง ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของประเทศมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยและ
ยังคงเผชิญกับควำมเสี่ยงด้ำนควำมมั่นคงทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  นอกจำกนั้น กำรส่งเสริมกำรวิจัยและ
พัฒนำเทคโนโลยีและกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนพลังงำนและ ICT อยู่ในระดับต่ ำและมีข้อจ ำกัด ยังไม่สำมำรถ
พัฒนำต่อยอดในเชิงพำณิชย์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรมนอกจำกนี้   

/ด้ำนบุคลำกร... 
ด้ำนบุคลำกรและกำรบริหำรจัดกำร  รวมทั้งกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนยัง
ขำดประสิทธิภำพ  โดยเฉพำะกำรคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ กำรท ำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กำรรักษำควำม
ปลอดภัย และข้อจ ำกัดต่อกำรท ำธุรกิจใหม่และกำรประกอบกิจกำรในต่ำงประเทศ ตลอดจนบุคลำกรด้ำนโลจิ
สติกส์ยังขำดควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำนที่ตรงต่อควำมต้องกำรของอุตสำหกรรม  เช่น ควำมรู้ด้ำนภำษำ 
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี และควำมรู้ในกำรด ำเนินธุรกิจต่ำงประเทศ เป็นต้น 

2.2 ด้ำนสังคม 
2.2.1 โครงสร้ำงประชำกรเปลี่ยนแปลงเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย แต่ยังคงมีปัญหำทั้งในเชิง

ปริมำณและคุณภำพของประชำกรในทุกช่วงวัย เนื่องจำกปัจจัยหลักๆ ได้แก่ 
(1) ประชำกรวัยเด็กของไทยมีจำนวนลดลงอย่ำงรวดเร็ว มีพัฒนำกำรไม่สมวัยและ

กำรตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  อัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมลดลงจำก 6.3 คน ในช่วงปี 2507-
2508เป็น 1.62 คน ในช่วงปี 2548-2558 และคำดว่ำในปี 2583 จะลดลงเหลือเพียง 1.3 คน 

(2) กำลังแรงงำนมแีนวโนม้ลดลง และแรงงำนกวำ่รอ้ยละ 30 เป็นประชำกรกลุ่มเจ
เนอเรชั่น Y (Gen Y)* ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนยังเพิ่มขึ้นช้ำ ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดต่อกำรพัฒนำในระยะต่อไป 
ก ำลังแรงงำนของไทยมีจ้ำนวน 38.9 ล้ำนคนในช่วงปี 2555-2558 และเริ่มลดลงร้อยละ 0.1 ในปี 2556
และร้อยละ 0.2 ในปี 2557 ขณะที่ผลิตภำพแรงงำนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.2 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ        
(ปี 2548-2557) แต่ยังต่ ำกว่ำประเทศเพ่ือนบ้ำน เช่น มำเลเซีย 1 เท่ำตัว และสิงคโปร์ 5 เท่ำตัว และก ำลัง
แรงงำนกว่ำร้อยละ 65.1 มีกำรศึกษำระดับมัธยมต้นและต่ ำกว่ำ นอกจำกนี้ ก ำลังแรงงำนกลุ่มเจเนอเรชั่นวำย 
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ซึ่งมีจ ำนวนร้อยละ 27 ของประชำกรในปี 2553 มีลักษณะควำมเป็นปัจเจกสูง ไม่ให้ควำมส ำคัญกับกำรมี
ครอบครัว ส่งผลต่อรูปแบบกำรประกอบอำชีพและอัตรำกำรเจริญพันธุ์รวมของประเทศในอนำคต 

 (4) กลุ่มผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  สะท้อนถึงภำระ
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพที่เพิ่มมำกขึ้น ขณะที่ผู้สูงอำยุจำนวนมำกยังมีรำยได้ไม่เพียงพอในกำรยังชีพ  ผู้สูงอำยุมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นจำก 10.3 ล้ำนคน (ร้อยละ 16.2) ในปี 2558 เป็น 20.5 ล้ำนคน (ร้อยละ 32.1) ในปี 
2583 กำรเพ่ิมขึ้นของผู้สูงอำยุวัยกลำงและวัยปลำยจะส่งผลต่อภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลที่เพ่ิมสูงขึ้น  แม้
ผู้สูงอำยุมีส่วนร่วมในก ำลังแรงงำนเพิ่มขึ้น แต่มีรำยได้ไม่เพียงพอกับ 
ค่ำใช้จ่ำย เนื่องจำกมีกำรออมน้อย และแหล่งรำยได้หลักร้อยละ 78.5 ของรำยได้ทั้งหมดมำจำกกำรเกื้อหนุน
ของบุตร  

2.2.2 ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนำดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมี
หลำกหลำยรูปแบบมำกขึ้น อัตรำกำรเจริญพันธุ์ที่ลดลงส่งผลให้ขนำดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดจำก 3.6 คน ในปี 
2543 เหลือ 3 คน ในปี 2556 โดยครัวเรือนเดียว ครัวเรือน 1 รุ่น และครัวเรือนแหว่งกลำงมีกำรขยำยตัว
มำกที่สุดในช่วงปี 2543-2556 ส่งผลให้ควำมสัมพันธ์ทำงสังคมและครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปท ำให้
ครอบครัวเสี่ยงต่อกำรล่มสลำย 

2.2.3 คนไทยยังมปีัญหำเชงิคณุภำพทั้งดำ้นสขุภำพ กำรเรยีนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม โดย
คนไทยมีอำยุคำดเฉลี่ยสูงขึ้น อำยุคำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของคนไทย ปี 2557 เพศชำย 71.3 ปี เพศหญิง   
78.2 ป ีแต่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรจำกโรคและกำรบำดเจ็บ เนื่องจำกโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ อย่ำงไรก็ตำม 
คนไทยได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำสูงขึ้น จ้ำนวนปีกำรศึกษำเฉลี่ยของประชำกรวัยแรงงำนอำยุ 15.59  ป ี
เพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่อง โดยช่วงปี 2551-2556 มีกำรศึกษำเฉลี่ย 8.9 ปี ขณะที่คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับ
ต่ ำ สะท้อนได้จำกคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ในปี 2556 มีค่ำเฉลี่ยต่ ำ
กว่ำร้อยละ 50 นอกจำกนี้ คนไทยส่วนใหญ่มีปัญหำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม โดยผลกำรวิจัยและกำรส ำรวจ
ต่ำงๆ พบว่ำปัญหำส ำคัญที่สุด คือ ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรทุจริตคอร์รัปชัน โดยเห็นว่ำต้องส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน 
 

/สถำนกำรณ์... 
 

2.2.4 สถำนกำรณ์ควำมยำกจนมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำของกำรกระจำย
รำยได้ สัดส่วนคนจนลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกร้อยละ 42 ในปี 2543 เหลือร้อยละ 10.9 ในปี 2556 แต่
ควำมยำกจนยังกระจุกตัวหนำแน่นในภำคตะวันเฉียงเหนือและภำคเหนือ ขณะที่ควำมเหลื่อมล้ำด้ำนรำยได้มี
แนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ค่ำสัมประสิทธิ์ควำมไม่เสมอภำค (Gini Coefficient) ด้ำนรำยได้ลดลงจำก 0.484 ในปี 
2554 เหลือ 0.465 ในปี 2556 อย่ำงไรก็ตำมควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยที่สุดกับกลุ่มคน
จนที่สุดแตกต่ำงกันถึง 34.9 เท่ำ ในปี 2556 โดยกลุ่มคนรวยที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรำยได้สูงถึงร้อยละ 
36.8 ของรำยได้ทั้งหมด ขณะที่กลุ่มคนจนที่สุดร้อยละ 10 ถือครองรำยได้เพียงร้อยละ 1.1 สำเหตุพ้ืนฐำนที่
ส ำคัญจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ส่งผลให้กำรกระจำยประโยชน์ของกำรพัฒนำไปยังกลุ่มคนต่ำงๆ ใน
สังคมไม่ทั่วถึง* ประชำกรที่เกิดช่วงปี 2555-2556 

2.2.5 ควำมเหลื่อมล้ ำระหว่ำงกลุ่มคนยังคงเป็นปัญหำส ำคัญของสังคมไทย อันเนื่องมำจำก 
(1) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนสินทรัพย์ทั้งด้ำนกำรเงินและกำรถือครองที่ดินยังคงกระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มคนเพียงส่วนน้อย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรถือครองที่ดินโดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 มีกำรถือครอง
ที่ดินมำกท่ีสุด  มีสัดส่วนกำรถือครองที่ดินสูงกว่ำกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 20 ที่มีกำรถือครองที่ดินน้อยที่สุด 
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325.7 เท่ำ เนื่องจำกปัญหำกรรมสิทธิ์ที่ดิน และกำรขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรที่ดินว่ำงเปล่ำของ
ภำครัฐ 

(2 ) เด็กยำกจนยังเข้ำไม่ถึงกำรศึกษำขั้ นพื้นฐำน ขณะที่ โอกำสในกำรเข้ำถึง
กำรศึกษำในระดับปรญิญำตรียังมีควำมแตกต่ำงกันตำมฐำนะของกลุ่มประชำกร ระหว่ำงเขตเมือง-ชนบทและ
ระหว่ำงภูมิภำค มีปัจจัยหลักมำจำกปัญหำเรื่องค่ำครองชีพและกำรเดินทำงไปศึกษำ โดยกลุ่มประชำกรร้อยละ 
10 ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดีที่สุด มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปริญญำตรีมำกกว่ำกลุ่มประชำกรร้อยละ 10 
ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ด้อยที่สุดประมำณ 19.1 เท่ำ นักศึกษำในเขตเมืองมีโอกำสสูงกว่ำนักศึกษำในเขตชนบท
ประมำณ 2.2 เท่ำ 

(3) คุณภำพกำรให้บริกำรสำธำรณสุขยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำกันระหว่ำงภูมิภำค  
โดยเฉพำะกำรกระจำยทรัพยำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข อำทิ จำกกำรส ำรวจทรัพยำกรสำธำรณสุขใน
ปี 2556 พบว่ำ อัตรำส่วนแพทย์ต่อประชำกรระหว่ำงกรุงเทพฯ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือต่ำงกันถึง 3.6 
เท่ำ 

 (4) ควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงกำรคุ้มครองทำงสังคมของแรงงำน  แรงงำนอิสระ
เข้ำถึงกำรคุ้มครองมำกขึ้น จำกกำรเข้ำถึงกำรประกันตนตำมมำตรำ 50 ที่เพ่ิมขึ้นจำก 1.09 ล้ำนคน ในปี 
2555 เป็น 2.471 ล้ำนคน ในปี 2557 ท ำให้แรงงำนในระบบมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 42.4  ในปี 
2557 อย่ำงไรก็ตำม แรงงำนในระบบได้รับค่ำจ้ำงเฉลี่ยสูงกว่ำแรงงำนนอกระบบประมำณ 2.1  เท่ำ ในปี 
2556 

(5) ควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม เนื่องจำกประชำชนไม่เข้ำใจกฎหมำย 
เข้ำไม่ถึงกระบวนกำรยุติธรรม และหน่วยงำนในกระบวนกำรยุติธรรมขำดกำรบูรณำกำรในกำรท ำงำน 
นอกจำกนี้ ผู้มีรำยได้น้อยมักไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ไม่สำมำรถต่อสู้คดีจำกกำรที่ไม่สำมำรถรับภำระค่ำใช้จ่ำย
ในกระบวนกำรยุติธรรมและต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน 

2.2.6 คนไทยมีควำมมั่นคงทำงสังคมมำกขึ้น  จำกกำรที่คนไทยกว่ำร้อยละ 99.9 ได้รับ
ควำมคุ้มครองทำงด้ำนสุขภำพ โดยอยู่ภำยใต้ระบบประกันสุขภำพถ้วนหน้ำร้อยละ 73.8 ระบบประกันสังคม
ร้อยละ16.7 และระบบสวัสดิกำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร/รัฐวิสำหกิจร้อยละ 7.1 ขณะที่ กลุ่มผู้ด้อยโอกำส
มีหลักประกันทำงรำยได้มั่นคงขึ้นและมีควำมครอบคลุมมำกขึ้น โดยในปี 2558 ผู้สูงอำยุได้รับกำรสงเครำะห์
เบี้ยยังชีพเพ่ิมขึ้นเป็นแบบขั้นบันไดตำมช่วงอำยุ 8.3 ล้ำนคน จำกผู้สูงอำยุทั้งประเทศ 10.4 ล้ำนคน ส่วนผู้
พิกำรได้รับเบี้ยยังชีพเพ่ิมข้ึนเป็น 800 บำท ครอบคลุมผู้พิกำรร้อยละ 89.5 และรัฐให้เงินอุดหนุนแก่เด็กด้อย
โอกำสที่อยู่ในครอบครัวยำกจนให้ได้รับกำรเลี้ยงดูที่มีคุณภำพภำยใต้โครงกำรอุดหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดอย่ำงไรก็ตำม สวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยยังไม่ครอบคุลมกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้  แม้ว่ำรัฐจัด
สวัสดิกำรด้ำนที่อยู่อำศัยภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ แต่ปัจจุบันกลุ่มผู้มีรำยได้น้อยและรำยได้ปำนกลำงยังไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อำศัยถึง 4.544,926 ครัวเรือน อย่ำงไรก็ตำม รัฐเริ่มให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำที่อยู่
อำศัยแก่ผู้สูงอำยุโดยเฉพำะผู้ที่มีรำยได้น้อยและผู้ยำกไร้ 

 
 /วัฒนธรรม... 

2.2.7 วัฒนธรรมอันดีงำมของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรมมำกขึ้น อำท ิกำรให้คุณค่ำกับควำมสนุกสนำน และควำมสะดวกสบำย ละเลยเรื่องวินัย มีควำมเห็น
แก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละไม่เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และขำดควำมรับผิดชอบ นอกจำกนี้ยังมีแนวโน้มกำรเป็นสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติที่ก่อให้เกิดกำรน้ำเอำวัฒนธรรมต้นทำงผสมผสำนกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
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2.2.8 ควำมเข้มแข็งของชุมชนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ชุมชนสำมำรถแก้ปัญหำและสนองตอบ
ควำมตอ้งกำรของชมุชนดว้ยตนเองได้ดีขึ้น โดยมีกระบวนกำรจัดท้ำแผนชุมชนที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบูรณำ
กำรเป็นแผนต ำบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนพัฒนำ
จังหวัดเพ่ือให้ได้รับกำรสนับสนุนทั้งในด้ำนองค์ควำมรู้และงบประมำณในกิจกรรมที่เกินควำมสำมำรถของ
ชุมชน มีกำรรวมกลุ่มท ำกิจกรรมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำยเพ่ิมขึ้นจำก 
142,632 แห่งในปี 2555 เป็น 152,377 แห่ง ในปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอำชีพ ร้อย
ละ 32.51 ขององค์กรทั้งหมด และองค์กรกำรเงิน ร้อยละ 26.77  

2.2.9 ควำมไม่ยอมรบัในควำมคดิเหน็ทีแ่ตกตำ่งกนัสง่ผลใหเ้กิดควำมขัดแย้งในสังคม ในช่วง
ระยะเวลำกว่ำ 10 ปีที่ผ่ำนมำ ควำมขัดแย้งในเชิงควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองของกลุ่มต่ำงๆ ที่มีควำมรุนแรง
มำกขึ้น น ำไปสู่ควำมสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบสภำพจิตใจของประชำชนทั้งทำงตรงและ
ทำงอ้อม 

2.3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2.3.1 ทรัพยำกรธรรมชำติส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในกำรพัฒนำจำนวนมำก  ก่อให้เกิดควำม

เสื่อมโทรมอย่ำงต่อเนื่องและเกิดปัญหำควำมขัดแย้งในกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติมำกขึ้น  
(1) พื้นที่ป่ำไม้ลดลง เนื่องจำกจ ำนวนประชำกรที่เพ่ิมมำกขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำรใช้

ที่ดินเพ่ือกำรผลิตทำงกำรเกษตร กำรอยู่อำศัย และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ิมมำกขึ้นตำมไปด้วย พ้ืนที่
ป่ำไม้จึงถูกบุกรุกท ำลำยมำกขึ้น โดยพ้ืนที่ป่ำไม้ลดลงจำก 171.02 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 53.33 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดของประเทศในปี 2504 เป็น 102 ล้ำนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 31.6 ในปี 2556 

 (2) ทรัพยำกรดินเสื่อมโทรม  ท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพถูกคุกคำม
ทรัพยำกรดินและที่ดินมีปัญหำควำมเสื่อมโทรมของดินจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  ดิน
เกษตรกรรมเสื่อมคุณภำพ กำรชะล้ำงพังทลำยของดิน นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขำ ซึ่งมี
ข้อจ ำกัดในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรใช้ทรัพยำกรที่ดินของประเทศยังไม่มีประสิทธิภำพและขำดกำรบูรณำ
กำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  กำรบริหำรจัดกำรที่ดินมีปัญหำควำมไม่เป็นธรรมและกำรกระจำยสิทธิกำรถือ
ครองที่ดินควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพก ำลังตกอยู่ภำยใต้ภำวะถูกคุกคำม  โดยมีสำเหตุมำจำกกำรสูญเสีย
ระบบนิเวศป่ำไม้อย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำนำน 

(3) ป่ำชำยเลนและระบบนิเวศชำยฝั่งถูกทำลำย  และมีกำรเปลี่ยนสภำพไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ จ ำนวนมำก เช่น กำรเพำะเลี้ยงชำยฝั่ง โดยเฉพำะกำรท ำนำกุ้ง กำรขยำยตัวของเมืองและ
อุตสำหกรรม ท ำให้พ้ืนที่ป่ำชำยเลนลดลงจำกปี 2504 ที่มีพ้ืนที่ป่ำชำยเลนกว่ำ 2.3 ล้ำนไร่ เหลือเพียง 1.5 
ล้ำนไร่ ในปี 2552 คิดเป็นกำรลดลงร้อยละ 34.8 ท ำให้รัฐเริ่มมีนโยบำยปกป้องป่ำชำยเลนอย่ำงจริงจัง โดย
ไม่อนุญำตกำรต่อสัมปทำนบัตรทั้งหมดตั้งแต่ปี 2534  และห้ำมกำรใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่ำงไรก็ตำม ใน
ระหว่ำงปี 2549-2554 พบว่ำ ป่ำชำยเลนมีสภำพดีขึ้น ในปี 2554 ผลผลิตประมงทะเลมีปริมำณเพียง 
1.61 ล้ำนตัน ลดลงจำกปี 2549 ที่มีปริมำณ 2.42 ล้ำนตัน ในขณะที่พ้ืนที่เพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำชำยฝั่งของ
ประเทศไทยยังคงขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกปริมำณควำมต้องกำรสัตว์น้ ำที่เพ่ิมมำกขึ้น 

(4) กำรผลติพลงังำนในประเทศไม่เพยีงพอกับควำมตอ้งกำร แต่ประสทิธภิำพกำรใช้
พลังงำนดีขึ้น ควำมต้องกำรใช้พลังงำนของประเทศเพ่ิมขึ้นตลอด 30  ปีที่ผ่ำนมำแต่กำรผลิตพลังงำนเชิง
พำณิชย์เพ่ือกำรบริโภคภำยในประเทศไม่เพียงพอกับควำมต้องกำร ท้ำให้ต้องน ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น
โดยในปี 2555 ต้องน ำเข้ำเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6 อยู่ที่ระดับ 1.08 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 54ของควำมต้องกำรใช้ในปี 2555 และคิดเป็นร้อยละ 12.5 ของ GDP โดยน้ ำมันดิบมีกำรน ำเข้ำสูง
ที่สุดคิดเป็น  
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 /ร้อยละ 76... 

ร้อยละ 76 ของกำรน ำเข้ำพลังงำนทั้งหมด ขณะที่กำรใช้พลังงำนเชิงพำณิชย์ขั้นต้นในปี 2555 เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 6.8 อยู่ที่ระดับ 1.981 พันบำร์เรลเทียบเท่ำน้ ำมันดิบต่อวัน ทั้งนี้ ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมีอัตรำกำรเพ่ิมขึ้นของกำรใช้พลังงำนต่ ำกว่ำอัตรำขยำยตัวของ GDP โดยในปี 
2555 กำรเพ่ิมข้ึนของ GDP ร้อยละ 1 ขณะที่มีกำรใช้พลังงำนเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.6  

(5) ทรัพยำกรน้ ำยังมีส่วนที่ไม่สำมำรถจัดสรรได้ตำมควำมต้องกำร  ประเทศไทย
ประกอบด้วย 25 ลุ่มน้ ำหลัก น้ ำท ำตำมธรรมชำติมีปริมำณรวม 285,227 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ขณะที่กำร
พัฒนำแหล่งเก็บกักน้ ำในประเทศมีควำมจุคิดเป็นร้อยละ 28 ของปริมำณน้ ำท ำธรรมชำติ มีแอ่งน้ ำบำดำล
ทั้งหมด 27 แอ่งน้ ำบำดำล มีปริมำณกำรกักเก็บในชั้นน้ ำบำดำลรวมประมำณ 1.13 ล้ำนล้ำนลูกบำศก์เมตร มี
ศักยภำพที่จะพัฒนำขึ้นมำใช้ได้ โดยไม่กระทบต่อปริมำณน้ ำบำดำลที่มีอยู่ได้รวมปีละ 68,200 ล้ำนลูกบำศก์
เมตรอย่ำงไรก็ตำม กำรพัฒนำน้ำบำดำลขึ้นมำใช้ มีข้อจ ำกัดในเรื่องขงควำมคุ้มทุนเนื่องจำกมีค่ำใช้จ่ำยในกำร
สูบน้ ำ และกำรด ำเนินกำรส ำรวจสูง ขณะที่ภำพรวมควำมต้องกำรใช้น้ ำในประเทศ ในปี 2557 มีจ ำนวน
ประมำณ 151,750 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยที่ศักยภำพของกำรเข้ำถึงแหล่งน้ ำของภำคส่วนต่ำงๆ มีจ ำนวน 
102,140 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และยังไม่สำมำรถจัดสรรน้ ำตำมควำมต้องกำรได้อีกประมำณ 49,610  ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร 

2.3.2 ปัญหำสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  
 (1) ปัญหำขยะมูลฝอยยังไม่ได้รับกำรแก้ไขอย่ำงมีประสิทธิภำพ แนวโน้มอัตรำกำร

เกิดขยะมูลฝอยเฉลี่ยต่อคนต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นจำก 10.4 กิโลกรัม/คน/วัน ในปี 2553 เป็น 1.11 กิโลกรัม/
คน/วัน ในปี 2557 สถำนที่ก ำจัดขยะแบบถูกต้องตำมหลักวิชำกำรมีเพียงร้อยละ 19  และมีกำรน ำมูลฝอย
กลับไปใช้ประโยชน์เพียงร้อยละ 18 ท ำให้มีปริมำณขยะสะสมตกค้ำงเพ่ิมสูงขึ้นถึง  19.9 ล้ำนตัน ในปี 
2556 ของเสียอันตรำย ในปี 2557 มีประมำณ 2.69 ล้ำนตัน โดยขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10 ต่อปี เนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่มีกำรปรับเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลให้ในอนำคตอำจ
ต้องประสบปัญหำกำรก ำจัดซำกของเสียเหล่ำนี้ หำกภำครัฐไม่มีมำตรกำรหรือมีกฎหมำยควบคุมกำรรีไซเคิล
ขยะอย่ำงครบวงจร ขณะที่กำรจัดกำรของเสียอันตรำยจำกภำคอุตสำหกรรมสำมำรถจัดกำรได้ประมำณร้อยละ 
70 โดยภำคอุตสำหกรรมมีกำรน้ำของเสียอันตรำยกลับมำใช้ประโยชน์ใหม่มำกขึ้น  แต่ยังพบกำรลักลอบทิ้ง
กำกอุตสำหกรรมในหลำยพื้นท่ีอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกต้นทุนในกำรก ำจัดสูง 

(2) มลพิษทำงอำกำศยังเกินมำตรฐำนหลำยแห่ง แต่มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2557 
พบสำรมลพิษทำงอำกำศเกินค่ำมำตรฐำนในหลำยพ้ืนที่ของประเทศ และที่เป็นปัญหำส ำคัญได้แก่ฝุ่นละออง 
ก๊ำซโอโซน และสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย (VOCs) โดยมีพ้ืนที่วิกฤติในเขตพ้ืนที่มำบตำพุด จังหวัดระยอง ที่ยังคง
ประสบปัญหำสำรอินทรีย์ระเหยง่ำย ในขณะที่พ้ืนที่อ่ืน เช่น กรุงเทพฯ ปทุมธำนีเชียงใหม่ ขอนแก่น พบสำร
เบนซินเกินค่ำมำตรฐำน แต่ส่วนใหญ่มีปริมำณลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งได้รับผลดีจำกกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ำ
มันเชื้อเพลิงเมื่อต้นปี 2557 ทั้งนี้ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร กำรที่ปัญหำฝุ่นละอองและเบนซินมีปริมำณลดลง 
ส่วนหนึ่งเป็นผลกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ำมันเชื้อเพลิงจำก EURO 3 เป็น EURO 4 ตั้งแต่ปี 2555 และกำร
ปรับปรุงระบบขนส่งสำธำรณะและทำงจักรยำน กำรเข้มงวดกับกำรตรวจจับรถควันด ำ อย่ำงไรก็ตำม ปัญหำ
มลพิษทำงอำกำศในพ้ืนที่มำจำกสำเหตุหลักคือปริมำณรถยนต์จ ำนวนมำกส ำหรับมลพิษจำกหมอกควัน  ใน
พ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน พบว่ำสถำนกำรณ์ดีขึ้นเป็นล้ำดับ โดยควำมร่วมมือและกำรท ำงำนระหว่ำงภำครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชำชนดีขึ้น 

(3) คุณภำพน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดมีีแนวโน้มลดลง สถำนกำรณ์คุณภำพน้ ำในช่วง 10 ปี
ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2548-2557) มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมีแนวโน้มลดลงส่วน
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แหล่งน้ ำที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และเสื่อมโทรมมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น สำเหตุส ำคัญมำจำกกำรชะหน้ำดินที่มีปุ๋ยตกค้ำง
จำกกำรเกษตรและกำรปศุสัตว์ และกำรระบำยน้ ำเสียจำกชุมชน ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของชุมชน มีจ ำนวน
ไม่เพียงพอต่อกำรบ ำบัดน้ ำเสียที่เพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวและกำรเจริญเติบโตของชุมชน โดยปัจจุบัน มีปริมำณ
น้ ำเสียจำกชุมชน 10.3 ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อวัน ขณะที่ระบบบ้ำบัดน้ำเสียรองรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นได้เพียงร้อย
ละ 31 

  
/ประเทศไทย... 

(4) ประเทศไทยปล่อยก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แต่อัตรำกำรเติบโตลดลงปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจำกสำขำพลังงำนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  ตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้
พลังงำนที่เพ่ิมขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจของประเทศ จำกรำยงำนแห่งชำติฉบับที่ 2 กำรจัดท้ำบัญชี
ก๊ำซเรือนกระจกของประเทศไทย ระบุว่ำประเทศไทยมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ในปี 2533 ปริมำณ 
229.08 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ และเพ่ิมเป็น 265.9 ล้ำนตันคำร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ำ ใน
ปี 2557 โดยปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.3 ต่อปี อย่ำงไรก็ตำม อัตรำกำร
เติบโตลดลงในช่วง 5 ปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้เนื่องมำจำกมำตรกำรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกต่ำงๆ ที่มีกำรด ำเนินงำน
เพ่ิมมำกขึ้นในประเทศ ประกอบกับกำรกักเก็บก๊ำซเรือนกระจกในภำคป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมี
แนวโน้มเพ่ิมมำกขึ้นร้อยละ 1.1 จึงส่งผลให้ภำคดังกล่ำวเป็นภำคที่มีควำมส ำคัญมำกในกำรเพ่ิมกำรดูดกลับ
และช่วยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ 

2.3.3 ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีควำมรุนแรง
มำกขึ้น ส่งผลกระทบตอ่ภำคกำรผลติและวถิกีำรดำรงชวีติของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง วำตภัย และดินถล่ม 
สร้ำงควำมเสียหำยนับเป็นมูลค่ำกว่ำหมื่นล้ำนบำท อันเป็นผลกระทบมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
ภัยพิบัติทำงธรรมชำติโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอุทกภัยมีแนวโน้มและควำมถ่ีมำกข้ึน  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภำคกำร
ผลิตและวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนไทยเป็นประจ ำทุกปีในมิติของจ้ำนวนประชำกรเสี่ยงภัยจะพบว่ำภัยแล้งเป็น
ภัยธรรมชำติที่ส่งผลกระทบต่อประชำกรเป็นจ ำนวนมำกกว่ำภัยประเภทอ่ืนๆ ในขณะที่น้ ำท่วมเป็นภัย
ธรรมชำติที่ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในล ำดับประเทศที่มีควำมเสี่ยงต้นๆ ของโลก                                           

2.4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำ 
2.4.1 ด้ำนธรรมำภิบำล 

(1) ประเทศไทยจะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรรมำภิบำลอย่ำงเร่งด่วนจำกกำร
ประเมินผ่ำนดัชนีควำมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ชี้ว่ำ สังคมไทยในภำพรวมมีควำมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอยู่ในระดับปำนกลำงในปี 2556 แต่องค์ประกอบด้ำนสังคมประชำธิปไตยที่มีธรรมำภิบำลอยู่ในระดับ
ที่ต้องเร่งแก้ไข สถำนกำรณ์ดังกล่ำว ถือเป็นควำมจ้ำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องธรร
มำภิบำลอย่ำงเร่งด่วน เนื่องจำกสถำนกำรณ์วิกฤตคุณธรรม จริยธรรมและธรรมำภิบำลของสังคมไทยหลักธรร
มำภิบำล ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรสร้ำงระบบบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 
2552 มีอย่ำงน้อย 6  ประกำรคือ (1) หลักนิติธรรม (2) หลักคุณธรรม (3) หลักควำมโปร่งใส (4) หลักควำม
มีส่วนร่วม (5) หลักควำมรับผิดชอบ (6) หลักควำมคุ้มค่ำ ขณะนี้ ได้มีกำรสะสมตัวและลุกลำมสู่ทุกภำคส่วน 
ได้แก่ ภำคกำรเมืองทั้งระดับชำติและระดับท้องถิ่นที่มีกำรซื้อสิทธิ์ ขำยเสียง มีกำรทุจริตเพ่ือให้ได้รับกำร
เลือกตั้ง มีผลประโยชน์ส่วนตนทับซ้อนกับผลประโยชน์รัฐหน่วยงำนภำครัฐ มีระบบกำรบริหำรงำนที่ไม่เป็นธรร
มำภิบำล มีกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบ หำผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง ภำคธุรกิจบำงส่วนมีกำร
ร่วมมือกับนักกำรเมืองและข้ำรำชกำร กระท ำกำรทุจริตเพ่ือให้ได้งำนจำกภำครัฐ ปิดงำนอย่ำงรวดเร็ว ผูกขำด
ทำงธุรกิจ หลีกเลี่ยงภำษี ขำดควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ภำคประชำชนมีแนวโน้มยอมรับกำรทุจริตต่ำงๆ ที่
ตนเองได้รับประโยชน์มำกขึ้น สถำบันทำงศำสนำบำงส่วนประพฤติผิดคุณธรรมและจริยธรรมเสียเอง มีปัญหำ
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กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินของส่วนรวม ขำดควำมโปร่งใส ปล่อยให้คนบำงกลุ่มใช้ศำสนำเป็นเครื่องมือ
แสวงหำประโยชน์ สื่อมวลชนหลำยส ำนักวำงตัวไม่เป็นกลำง ไม่แสดงบทบำทในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตหรือ
ปกปิดข้อเท็จจริง รับผลประโยชน์จำกกลุ่มนำยทุนและนักธุรกิจกำรเมืองจนไม่สำมำรถรักษำจริยธรรมหรือ
จรรยำบรรณของวิชำชีพได้ 

(2) ภำคเอกชนมกีำรประเมนิหลกับรรษัทภบิำล ตั้งแต่ปี 2544 โดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ได้ส ำรวจกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ บริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมำภิบำลมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 72% ในปี 2557 ถือว่ำอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับปี 2545 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 52% 
และมีคะแนนเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 77% แสดงให้เห็นว่ำ บริษัทจดทะเบียน
ไทย ให้ควำมส ำคัญใน 

 
/กำรพัฒนำ... 

กำรพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพ่ือโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนและสร้ำงควำมเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศสู่กำรยอมรับในระดับสำกล 

2.4.2 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำยอ ำนำจ 
(1) กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีกำรปรับปรุงตำมยุคสมัย  พระรำชบัญญัติระเบียบ

บริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้จัดระเบียบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแบ่งออกเป็น 3  ส่วนได้แก่ 
บริหำรรำชกำรส่วนกลำง บริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค และบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นที่ใช้หลักกำรกระจำย
อ ำนำจที่ส่วนกลำงได้มอบอ ำนำจระดับหนึ่งให้ประชำชนในท้องถิ่นไปด ำเนินกำรปกครองตนเองอย่ำงอิสระโดย
ที่ไม่ขัดต่อกฎหมำยของประเทศ ทั้งสำมส่วนนี้อยู่ในกำรควบคุมและบริหำรงำนของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้ำที่
รับผิดชอบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมไปถึงกำรก ำหนดนโยบำยเพ่ือให้ข้ำรำชกำรน ำไปปฏิบัติ ทั้งนี้กำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงชัดเจนในโครงสร้ำงของหน่วยรำชกำรเกิดขึ้นจำกพระรำชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีกำรก ำหนดส่วนรำชกำรไว้เป็น 20 กระทรวง และส่วนรำชกำร
ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

 (2) กำรกระจำยอ ำนำจเกิดผลส ำเร็จหลำยด้ำนแต่ยังมีปัญหำที่ต้องแก้ไขกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่ อปท. ในระยะท่ีผ่ำนมำได้ด ำเนินกำรตำมแนวทำงของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พ.ศ. 2540  และ 2550  และตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และ
แผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 1  และฉบับที่ 2 
นอกจำกนั้น มีกำรใช้งบประมำณเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดกำรถ่ำยโอนภำรกิจ  หน้ำที่และเพ่ิมรำยได้ในกำร
ด ำเนินงำนของ อปท. โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2543 สัดส่วนของรำยได้ของท้องถิ่นต่อรำยได้รัฐบำลคิดเป็น
ร้อยละ 31.31 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 25.17 ในปีงบประมำณ 2550 และร้อยละ 28.21 ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2559 มีกำรถ่ำยโอนภำรกิจไปแล้วตำมแผนปฏิบัติกำรก ำหนดขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่  อปท. 
ฉบับที่ 1 จ ำนวน 185 ภำรกิจจำกภำรกิจที่จะต้องถ่ำยโอน 245 ภำรกิจและถ่ำยโอนภำรกิจตำมแผนปฏิบัติ
กำรฯ ฉบับที่ 2 จ ำนวน 75 งำน/กิจกรรมจำก 114 งำน/กิจกรรม และถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 9,850 คน แบ่งเป็นข้ำรำชกำร 1,378 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
5,295 คน ข้ำรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งประจ ำอยู่ที่สถำนีอนำมัย จ ำนวน 79 คน และลูกจ้ำงประจ ำ 
3,098 คน อย่ำงไรก็ตำมยังมีปัญหำที่ต้องกำรกำรแก้ไข เช่น กำรทับซ้อนของอ ำนำจหน้ำที่และเขตพ้ืนที่
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดและเทศบำลหรืองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ท้ำให้กำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ให้กับประชำชนยังขำดควำมสมดุล ปัญหำกำรซื้อเสียง ท ำให้กำรเลือกตั้งระดับท้องถิ่นขำดควำมชอบธรรม 
และปัญหำกำรขำดแคลนรำยได้ของ อปท. ซึ่งรำยได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองในภำพรวมมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
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9.90 ของรำยได้รัฐบำลในปีงบประมำณ พ.ศ. 2549 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 10.65 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2559 ท้องถิ่นจ ำเป็นต้องพ่ึงพำเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล  คิดเป็นร้อยละ 78.52  และร้อยละ 39.46 
ตำมล ำดับ ส่งผลให้ อปท. ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหนำแน่น เช่น กำรเป็นแหล่งที่ตั้งของอุตสำหกรรม 
กำรค้ำ กำรบริกำร กำรเป็นพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก กำรจัด 
บริกำรสำธำรณะรองรับกำรเติบโตของเมืองและกำรเพ่ิมขึ้นของประชำกรแฝงและแรงงำนต่ำงด้ำวได้อย่ำงมี
ขอบเขตจ้ำกัด 

2.4.3 ด้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไทยก ำลังประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำง

มำก พัฒนำกำรของกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจำกในอดีตที่มีรูปแบบกำรทุจริตจัดซื้อจัด
จ้ำง รับสินบน ซึ่งสำมำรถตรวจสอบหำหลักฐำนจับผิดมำลงโทษได้ เนื่องจำกมีควำมซับซ้อนไม่มำกเท่ำกับกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นในปัจจุบันที่ประเทศไทยมีควำมเสียหำยจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นขนำดใหญ่ที่สูงเป็นแสนล้ำน
บำท อันเนื่องจำกกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดมำกขึ้นในช่วงที่รัฐ
เข้ำมำมีบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรหำประโยชน์จำกธุรกิจในโลกสมัยใหม่  มีควำมซับซ้อนเพ่ิมขึ้น
และในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหำกำรทุจริตเชิงนโยบำยและผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นอย่ำงมำก  ไม่ว่ำ
จะเป็นองค์กรภำครัฐหรือภำคเอกชน และมำตรกำรต่ำงๆ ที่ออกมำ รวมทั้งกฎหมำยเกี่ยวกับกำรทุจริตและ
กำรตรวจสอบจำกองค์กรต่ำงๆ 

 
/ยังไมส่ำมำรถ... 

 
ยังไม่สำมำรถที่จะเข้ำไปแก้ไขปัญหำเหล่ำนี้ได้  ดังปรำกฏตำมดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น  (Corruption 
Perception Index : CPI) พ.ศ. 2557 ขององค์กรเพ่ือควำมโปร่งใสนำนำชำติ พบว่ำประเทศไทยได้ 38 
คะแนนจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 85 จำกกำรจัดอันดับทั้งหมด 175 ประเทศท่ัวโลก จะเห็น
ได้ว่ำประเทศไทยมีคะแนนดีขึ้นเล็กน้อยเทียบกับปี 2556 ที่ได้ 35 คะแนน อยู่อันดับ 102 โดยเมื่อเทียบกับ
ประเทศในกลุ่มอำเซียนพบว่ำ ประเทศไทยมีคะแนนเท่ำกับประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศสิงคโปร์สูงถึง 84 
คะแนน และมำเลเซียได้ 52 คะแนน (คะแนนมำกหมำยถึงมีคอร์รัปชันน้อย) 
3. บริบทกำรเปลี่ยนแปลงและภำพอนำคตประเทศไทย 

3.1 บริบทภำยใน 
3.1.3 ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 

ภำยใต้สมมติฐำน (1) แนวโน้มกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ 3.8 
ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 และร้อยละ 4.2 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 (2) กำรลงทุนภำครัฐ
ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 4 (3) รำคำน้ำมันเฉลี่ย 70 - 90 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 
12 และเฉลี่ย 80-100 ดอลลำร์ สรอ. ต่อบำร์เรลในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 13 (4) ผลิตภำพกำรผลิตรวม
ขยำยตัวร้อยละ 2.1 โดยผลิตภำพกำรผลิตภำคเกษตรหดตัวต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  0.8 ภำคอุตสำหกรรม
ขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.0 และภำคบริกำรขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.0 (5) กำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 5 และ (6) ก ำลังแรงงำนลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.2 และร้อยละ 0.7 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
และ 13 ตำมล ำดับภำยใต้สมมุติฐำนเหล่ำนี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง 10 ปีข้ำงหน้ำมีแนวโน้มที่จะขยำยตัวเฉลี่ย
ร้อยละ 3.3–4.3 โดยมีค่ำกลำงของกำรประมำณกำรร้อยละ 3.8 ซึ่งท ำให้เศรษฐกิจไทยจะสำมำรถขยับฐำนะ
ขึ้นเป็นประเทศ รำยได้สูงในช่วงปี 2571 (ในกรณีเศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.3  2,574 (ในกรณี
เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3) กำรขยำยตัวในกรณีฐำนดังกล่ำวท ำให้เศรษฐกิจไทยมีควำมเสี่ยงที่จะตก
อยู่ภำยใต้กับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงอย่ำงถำวรมำกขึ้น เมื่อค ำนึงถึงเงื่อนไขในระยะยำว โดยเฉพำะ (1) 
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กำรลดลงของก ำลังแรงงำนที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ 1.0 ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 14 ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยถ่วงต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจมำกขึ้น (2) ขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ซึ่งเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรยกระดับฐำนะประเทศเข้ำสู่กำรเป็นประเทศรำยได้สูงจะลดลงตำมกำรเพ่ิมขึ้นของ
สัดส่วนของประชำกรผู้สูงอำยุ (3) จ ำนวนประชำกรรวมจะเริ่มลดลงในปี 2,570  ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และกำร
ผลิตเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในประเทศขยำยตัวช้ำลง  

 (4) กำรเพ่ิมขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆ ที่กำรปรับตัว
เข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุช้ำกว่ำไทย (5) ภำระกำรใช้จ่ำยเพ่ือดูแลผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้นท้ำให้กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือ
กำรพัฒนำประเทศเพ่ือยกระดับฐำนะกำรพัฒนำประเทศมีข้อจ้ำกัดมำกข้ึน (6) เกณฑ์รำยได้ขั้นต่ ำส ำหรับกำร
เป็นประเทศรำยได้ขั้นสูงปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมำณ 100-200 ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตำมกำรเพ่ิมขึ้น
ของรำยได้และมำตรฐำนกำรครองชีพของประเทศส ำคัญๆ เงื่อนไขดังกล่ำวท ำให้ประเทศไทยมีควำมสุ่มเสี่ยงที่
จะไม่สำมำรถหำรำยได้ที่เพียงพอในกำรที่จะท ำให้คนไทยได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ มีควำมภำคภูมิ มี
เกียรติและศักดิ์ศรีในประชำคมภูมิภำคและในเวทีโลก 

3.1.2 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของประเทศไทยส่งผลให้อัตรำกำรพ่ึงพิงของประชำกรวัย

แรงงำนต้องแบกรับกำรดูแลผู้สูงอำยุเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2553 มีประชำกรวัยแรงงำน 5 คนที่มีศักยภำพแบก
รับผู้สูงอำยุ 1 คน และคำดกำรณ์ว่ำในปี 2583 จะเหลือประชำกรวัยแรงงำนเพียง 1.7 คนแบกรับผู้สูงอำยุ 
1 คน กำรขำดแคลนก ำลังแรงงำนท ำให้ต้องน ำเข้ำแรงงำนไร้ทักษะจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ตลำดแรงงำนไทยในด้ำนกำรยกระดับรำยได้และทักษะฝีมือแรงงำนจะช้ำลง ผลิตภำพแรงงำนไทยอำจเพ่ิมขึ้น
ช้ำ ปัญหำกำรค้ำมนุษย์ และกำรขำดกำรคุ้มครองทำงสังคมขั้นพ้ืนฐำนที่จ ำเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหำต่อเนื่องที่
ส่งผลต่อคุณภำพชีวิตของคนไทย อำทิ อำชญำกรรม โรคระบำด และภำระทำงกำรคลังของระบบบริกำรทำง
สังคม อย่ำงไรก็ตำม นับเป็นโอกำสใน 

 
/กำรพัฒนำ... 

 
กำรพัฒนำสินค้ำและบริกำร ธุรกิจบริกำรที่เหมำะสมกับกลุ่มผู้สูงอำยุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น  สศช. จะ
ค ำนวณใหม่อีกครั้งเมื่อกำรปรับปรุงฐำนข้อมูลในแบบจ ำลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ ำในปี 2546 ซึ่งอยู่ที่ 
12,745 ดอลลำร์ สรอ. ต่อคนต่อปี                                                                      

3.1.3 ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ควำมเหลื่อมล้ ำเป็นปัญหำส ำคัญในสังคมไทยทั้งควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้  โอกำส

กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐและกำรเข้ำถึงทรัพยำกรธรรมชำติ น ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อ
กำรพัฒนำประเทศที่ลดทอนควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและควำมม่ันคงทำงสังคม จำกกำรกระจำยรำยได้และ
ผลประโยชน์ของกำรพัฒนำไปยังกลุ่มคนต่ำงๆ ในสังคม บำงพ้ืนที่และบำงสำขำกำรผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรม
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มีโอกำสและรำยได้สูง ท ำให้สัดส่วนรำยได้ระหว่ำงกลุ่มคนรวยร้อยละ 10 
ของประชำกรกับกลุ่มคนจนร้อยละ 10 ของประชำกร มีควำมแตกต่ำงกันถึง 34.9 เท่ำในปี 2556 
นอกจำกนี้ควำมเหลื่อมล้ ำยังส่งผลให้เกิดปัญหำต่ำงๆ อำทิ ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น คนยำกจนขำดโอกำส
กำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำและสำธำรณสุขที่มีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียม กำรแย่งชิงทรัพยำกร กำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำรปัญหำอำชญำกรรมและยำเสพติด 

3.1.4 ควำมเป็นเมือง 
กำรเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ควำมเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพื่อลดควำมแออัด

ของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นกำรกระจำยควำมเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรลงทุน
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โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรจัดบริกำรสำธำรณะเพ่ือรองรับกำรเติบโตของเมือง  กำรใช้ประโยชน์ของทรัพยำกร
ท้องถิ่นทั้งปัจจัยกำรผลิตและแรงงำนไปสู่ภำคกำรค้ำ  บริกำร และอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรแสวงหำ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อกำรลดลงและควำมเสื่อมโทรมของ
ทรัพยำกรท้องถิ่น กำรลดลงของแรงงำนในภำคเกษตร รวมทั้งปัญหำกำรบริหำรจัดกำรขยะทั้งขยะชุมชนและ
อุตสำหกรรม ทั้งนี้ กำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรและแรงงำนในพื้นที่อำจส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่ำงไรก็ตำม กำรผลิตและกิจกรรมทำงเศรษฐกิจที่มีขนำดใหญ่ขึ้นเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรคนในเมืองที่มำกขึ้น จะส่งผลให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำด กำรขนส่งมีต้นทุนต่ ำลง และกำรลงทุนใน
ระบบสำธำรณูปโภคจะมีควำมคุ้มค่ำมำกขึ้น นอกจำกนี้ ควำมต้องกำรแรงงำนที่มำกข้ึนจะมีส่วนเอ้ือหรือท ำให้
จ ำเป็นต้องมีกำรจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำในพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรที่มีจ ำนวน
มำก 

3.1.5 กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(1) ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2558 วำงกรอบด้ำนกำรบริหำร

จัดกำรภำครัฐ เอื้อต่อกำรพัฒนำธรรมำภิบำลภำครัฐ ร่ำงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2558 มี
มำตรำส ำคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำอำทิ  
มำตรำ 69 หน่วยงำนของรัฐ องค์กำรเอกชนหรือองค์กรใดที่ด ำเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน  มีหน้ำที่ต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อสำธำรณะเพ่ือให้พลเมืองได้ติดตำมและตรวจสอบมำตรำ 82  
รัฐต้องด ำเนินกำรตำมแนวนโยบำยพ้ืนฐำนแห่งรัฐ และต้องจัดระบบงำนรำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอ่ืน ให้
เป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล พัฒนำและสร้ำงโอกำสเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมเป็นธรรมอย่ำง
ยั่งยืน กระจำยอ ำนำจและจัดภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ และขอบเขตควำมรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่ำงรำชกำร
ส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มี
ประสิทธิภำพทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน ฯลฯ มำตรำ 89 รัฐต้องด ำเนินนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง และ
งบประมำณภำครัฐ โดยยึดหลักกำรรักษำวินัยและควำมยั่งยืนทำงกำรคลัง และกำรใช้จ่ำยเงินแผ่นดิน อย่ำง
คุ้มค่ำ จัดให้มีระบบกำรเงินกำรคลังเพ่ือสังคม มีระบบภำษีอำกรที่มีควำมเป็นธรรมมีประสิทธิภำพ  เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน และสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจและสังคม 

 (2) ภำคประชำสังคมให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรของภำครัฐสถำบันทำง
สังคม อำทิ มูลนิธิ สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนวิจัยต่ำงๆ น้ำเสนอผลกำรติดตำม วิเครำะห์ สังเครำะห์ เรื่องที่
เกี่ยวกับ 

 
/กำรบริหำร... 

กำรบริหำรจัดกำรประเทศและกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกลไกกำรพัฒนำทั้งประเด็นธรรมำภิบำล  กำรทุจริต
คอร์รัปชั่นทั้งกำรคอร์รัปชั่นขนำดใหญ่และคอร์รัปชั่นภำคครัวเรือน กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐและกำรกระจำย
อ ำนำจ เพ่ือรำยงำนข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่สำธำรณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ ำนำจภำครัฐหันมำพิจำรณำ 
ทบทวน แนวนโยบำย มำตรกำร และกลไกกำรท้ำงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมมำกขึ้น 

3.2 บริบทภำยนอก 
3.2.1 กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 

องค์กำรสหประชำชำติประเมินสถำนกำรณ์ว่ำในช่วงปี 2544 -2564 (ค.ศ . 
2001-2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอำยุ หมำยถึงกำรมีประชำกรอำยุ 60 ปีขึ้นไปมำกกว่ำร้อยละ 10 
ของประชำกรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนำแล้วจะใช้ระยะเวลำที่ค่อนข้ำงยำวนำนในกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกำ ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก ำลังพัฒนำจะมีระยะเวลำเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง
ประชำกรดังกล่ำวค่อนข้ำงสั้นกว่ำ สะท้อนถึงระยะเวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอำยุที่สั้น
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กว่ำประเทศพัฒนำแล้วค่อนข้ำงมำก โดยกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุจะส่งผลให้มีกำรขำดแคลนแรงงำนในประเทศ 
และมีกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนต่ำงด้ำวมำกขึ้น นอกจำกนี้ มีควำมต้องกำรสินค้ำและบริกำรที่เหมำะกับผู้สูงอำยุ
มำกขึ้น นับเป็นโอกำสอย่ำงมำกส ำหรับประเทศไทยที่จะพัฒนำด้ำนธุรกิจและลงทุนด้ำนกำรค้ำและบริกำร  
ด้ำนกำรท่องเที่ยว ที่พักอำศัย กำรให้บริกำรสุขภำพในรูปแบบต่ำงๆ รวมทั้งเป็นโอกำสของแรงงำนไทยในกำร
ไปท ำงำนในประเทศที่พัฒนำแล้ว 

3.2.2 กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
กำรปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง

ในรูปแบบกำรผลิตและกำรค้ำที่มีกำรใช้เทคโนโลยีมำช่วยในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต  กำรพำณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์กลำยมำเป็นรูปแบบกำรค้ำที่มีบทบำทมำกขึ้น  มีกำรยกระดับกระบวนกำรผลิตแบบอัตโนมัติ
ไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสำนระหว่ำง Information Technology กับ Operational Technology หรือ
ที่ เรียกว่ำ  Internet of Things (เทคโน โลยี อิน เตอร์ เน็ ตที่ เชื่ อม อุปกรณ์ และ  เครื่ องมือต่ ำงๆ  เช่น 
โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้ำไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้ำตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภค
รำยบุคคลมำกยิ่งขึ้น โดยหำกภำคกำรผลิตที่ปรับตัวตำมกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่ทัน ขำดกำรลงทุน
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรม   จะท้ำให้ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันลดลง 

3.2.3 ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(1) แนวโนม้กำรพัฒนำเศรษฐกจิของประเทศเพื่อนบ้ำนมีกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ

และเขตเศรษฐกิจพิเศษภำยในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทำงกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของ
ประเทศไทย ตลอดจนกำรปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกำด้ำนกำรค้ำกำรลงทุนที่มุ่งเน้นให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง
ควำมโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม 

(2) กำรเปดิเสรภีำยใต้ขอ้ตกลงประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 จะน ำมำซึ่ง
โอกำสที่ส ำคัญๆ หลำยประกำรต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย  ได้แก่ 1) กำรลด
ข้อจ ำกัดในด้ำนอุปสงค์ในประเทศ 2) โอกำสในกำรใช้ปัจจัยกำรผลิตและแรงงำนส ำหรับกำรพัฒนำภำคเกษตร
และอุตสำหกรรมที่ใช้แรงงำนและวัตถุดิบเข้มข้นในกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำตนเอง
ไปสู่ระดับกำรผลิตที่สูงขึ้นทั้งกำรผลิตในประเทศและกำรใช้ฐำนกำรผลิตในประเทศเพ่ือนบ้ำนและ 3 ) โอกำส
ในกำรใช้ควำมได้เปรียบด้ำนสถำนที่ตั้งและด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและโลจิสติกส์ในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้
เป็นศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรบริกำรและกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมอนำคตในอนุภูมิภำคและในภูมิภำค 

(3) กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำแล้ว  จะมีกำรน ำประเด็นด้ำน
มำตรฐำนของกำรค้ำและบริกำรมำเป็นข้อกีดกันทำงกำรค้ำซึ่งผู้ประกอบกำรภำยในประเทศโดยเฉพำะ
วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนำผลิตภำพกำรผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนำมำตรฐำน
ของอุตสำหกรรม ตลอดจนพัฒนำสินค้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมำกขึ้น
โดยแรงเหวี่ยงจำกกระแสกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำจะก่อให้เกิดกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุน แนวโน้มรำคำสินค้ำเกษตร
และสินค้ำข้ันปฐม แรง 

 
/กดดันจำก... 

 
กดดันจำกกำรเพ่ิมขึ้นของขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศต่ำงๆ  ในอนุภูมิภำคโดยเฉพำะในกำร
ผลิตสินค้ำเกษตร สินค้ำก่ึงทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้งแนวนโยบำยและมำตรกำรกำรพัฒนำของภำครัฐที่
ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ ำปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำทำงด้ำนรำยได้ให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้นและเป็น
อุปสรรคต่อกำรสร้ำงกำรเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ ำเป็นต่อกำร
ขยำยตัวทำงเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
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(4) ตลำดเงนิ ตลำดทนุ และเศรษฐกจิโลกยงัมีควำมเสีย่งที่จะผนัผวนตลอดชว่งแผน
ฯ 12 เนื่องจำก 1) ผลกระทบจำกกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในสหรัฐอเมริกำในช่วงต้นแผนพัฒนำฯ  
และแนวโน้มกำรปรับทิศทำงนโยบำยกำรเงินในยุโรปในช่วงกลำงถึงปลำยแผนพัฒนำฯ และ 2) ปัญหำกำรสั่ง
สมหนี้สำธำรณะในประเทศส ำคัญๆ ในช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีควำมเสี่ยงจะพัฒนำไปสู่วิกฤติและสร้ำง
ผลกระทบต่อเสถียรภำพของระบบเศรษฐกิจและกำรเงินโลกหำกมำตรกำรปฏิรูปในประเทศส ำคัญๆ  ของโลก
ไม่ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงเปน็รูปธรรม  

(5) ควำมเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ควำมก้ำวหน้ำในกำรติดต่อสื่อสำร 
กำรขยำยตัวของเครือข่ำยทำงสังคมออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกำสและควำมเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และควำม
เชื่อในสังคม ตลอดจนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล กระบวนกำรเรียนรู้ และพฤติกรรมกำรบริโภคของคนใน
ประเทศ 

3.2.4 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ ำเติม

ต่อสถำนกำรณ์ควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มีควำมรุนแรงมำกขึ้น อุณหภูมิของ
โลกเพ่ิมขึ้น ท ำให้เกิดควำมแห้งแล้งเป็นระยะเวลำยำวนำน เกิดฝนขำดช่วง และมีฤดูกำลเปลี่ยนไป ส่งผล
กระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่ำไม้เกิดควำมเสื่อมโทรม แหล่งน้ำขำดแคลน  ผลผลิตทำงกำรเกษตร
ลดลงเกิดโรคระบำดในพืชและสัตว์ และอำจเกิดผลกระทบต่อสุขภำพของมนุษย์กรณีท่ีเกิดโรคระบำดใหม่ เกิด
ควำมเสี่ยงต่อกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เช่น ระบบนิเวศป่ำไม้ ระบบนิเวศชำยฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ ำ 
เกิดกำรกัดเซำะชำยฝั่ง และกำรสูญเสียแนวปะกำรัง กำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพดังกล่ำวข้ำงต้น 
จะส่งผลต่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำร สุขภำพ พลังงำน และลดทอนขีดควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองของ
ชุมชน 

(1) กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทำงธรรมชำติมี
แนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกขึ้น  ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผล
กระทบต่อภำคกำรผลิต กำรพัฒนำอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีกำร
ด ำรงชีวิตของประชำชน นอกจำกนี้ ข้อตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจะทวี
ควำมเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมรับภำระในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก
ภำยใต้กระแสกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 

3.2.5 วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. 2015 (Post 2015 Agenda)  
ประเด็นส ำคัญของวำระกำรพัฒนำโลกภำยหลัง  ค .ศ. 2015  คือ กำรจัดท้ำ

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในกรอบสหประชำชำติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วง
เวลำ 15 ปี โดยสหประชำชำติให้กำรรับรองแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2557 ประกอบด้วยเป้ำประสงค์ 
(Goal) จ้ำนวน 17 ข้อ และเป้ำหมำย (Target) จ้ำนวน 169 ข้อ 
ซึ่งจะส่งผลกระทบกับกำรวำงแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต  ที่ต้องเน้นขจัดควำมยำกจนให้หมดไป 
ประชำชนมีสุขภำพที่ดี  มีระบบกำรศึกษำ มีควำมเท่ำเทียมกันทำงเพศ ส่งเสริมกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจแบบ
ยั่งยืน มีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่รองรับกำรพัฒนำอุตสำหกรรมที่ยั่งยืน  ลดควำมไม่เท่ำเทียมกันทั้ง
ภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ มีรูปแบบกำรผลิตและกำรบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมควำมพร้อมในกำร
รับมือกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ สงวนรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  มี
กำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีควำมสุข มีควำมยุติธรรมและส่งเสริมควำมเป็น
หุ้นส่วนเพื่อกำรพัฒนำในระดับ 
โลกร่วมกัน 
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/กรอบวิสยัทัศน์.. 
4. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

4.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 
จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำรเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้

กำรก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำมต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักกำรของกำรวำงแผนที่น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำรพัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำใน
แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศ
ไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข และน้ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

4.2 กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นกำร
ก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติที่ สศช. ได้จัดท ำขึ้น 

ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลำงด้ำน
กำรขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร  (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4.3 เป้ำหมำย 
4.3.1 กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรำยได้ประชำชำติ

ต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บำท (9,325 
ดอลลำร์ สรอ.) และ 301,199 บำท (8,859 ดอลลำร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (กำรขยำยตัวของกำรลงทุน

ภำครัฐไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10.0 และกำรลงทุนของภำคเอกชนขยำยตัวไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 7.5  ในขณะที่
ปริมำณกำรส่งออกขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

4.3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคม
สูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 

(1 ) ประชำชนทุกช่วงวัยมีควำมมั่นคงทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-
Economic Security) และมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ได้รับกำรพัฒนำคุณภำพ 
(3) สถำบันทำงสังคมมีควำมเข้มแข็งเป็นฐำนรำกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคน 

4.3.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
(1) กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น 
(2) บริกำรทำงสังคมมีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

4.3.4 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษำควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้

ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
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(4 ) เพ่ิมประสิทธิภ ำพและเสริมสร้ ำงธรรมำภิบ ำลในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

/มีกำรบริหำร... 
 
(5) มีกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้สมดุลระหว่ำงกำรอุปสงค์และอุปทำนของน้ ำ 

4.3.5 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
(1) กำรบริหำรงำนภำครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภำพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีกำรกระจำยอ ำนำจที่เหมำะสม 

5. แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  

5.1.1 กำรส่งเสริมด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ 
พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ทั้งด้ำนกำรลงทุนในกำรวิจัยและพัฒนำ ด้ำนบุคลำกรวิจัย ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ตลอดจนผลักดัน
งำนวิจัยและพัฒนำให้ใช้ประโยชน์อย่ำงแท้จริงทั้งเชิงพำณิชย์และสำธำรณะโดยให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

5.1.2 กำรพัฒนำผลิตภำพแรงงำน 
สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและภำคเอกชนในกำรพัฒนำก ำลังคนและแรงงำน

ให้มีทักษะควำมรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดและรองรับกำรเปิดเสรีของประชำคม
อำเซียน โดยยกระดับและพัฒนำสมรรถนะแรงงำนไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงำนทั้งระบบมีกำรเรียนรู้
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ 
สำมำรถแข่งขันในตลำดแรงงำนได้ สนับสนุนให้แรงงำนและปัจจัยกำรผลิตมีควำมยืดหยุ่นในกำรเคลื่อนย้ำย
ระหว่ำงสำขำกำรผลิตและระหว่ำงพ้ืนที่กำรผลิต เพ่ือให้แรงงำนสำมำรถเคลื่อนย้ำยไปสู่สำขำกำรผลิตที่มีผลิต
ภำพกำรผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรในภำคอุตสำหกรรมและบริกำรจัดท้ำกรอบคุณวุฒิวิชำชีพ
และมำตรฐำนฝีมือแรงงำนให้เป็นมำตรฐำนที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของแรงงำนไทย 

4.1.3 กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
พัฒนำขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรให้มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถปรับตัวและ

ด ำเนินธุรกิจท่ำมกลำงกำรด ำเนินนโยบำยและมำตรกำรกำรกีดกันทำงกำรค้ำในรูปแบบต่ำงๆ  เพ่ิมสัดส่วน
ควำมเป็นเจ้ำของของคนไทยและสนับสนุนให้มีกำรขยำยตลำดที่มีแบรนด์สินค้ำและช่องทำงกำรตลำดที่เป็น
ของตนเองมำกขึ้น ตลอดจนพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ือเข้ำสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต บริกำร
และอุตสำหกรรมดิจิตอล 

5.1.4 กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคม
ขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ 

เศรษฐกิจในประเทศและต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็น
โครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ พัฒนำโครงข่ำยระบบขนส่งสำธำรณะและโครงข่ำยทำง
หลวงพิเศษระหว่ำงเมือง ขยำยขีดควำมสำมำรถของท่ำอำกำศยำนหลักของประเทศ พัฒนำท่ำเรือที่มีศักยภำพ
ให้เป็นท่ำเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนำและปรับปรุงระบบโทรคมนำคมของประเทศ ตลอดจน
สนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรมที่เกิดจำกลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน เช่น อุตสำหกรรมซ่อมบ ำรุงและ
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ผลิตชิ้นส่วนอำกำศยำน และอุตสำหกรรมระบบรำง เป็นต้น เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจให้กับประเทศใน
กำรเป็นฐำนกำรผลิตในภูมิภำคอำเซียน 

5.1.5 กำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต 
ปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำคเกษตร โดยกำรปรับเปลี่ยนจำกำรผลิตสินค้ำเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้ำเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่ำสูงมีคุณภำพและมำตรฐำนสำกล สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมโยงทำงด้ำน
วัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและลดระดับกำรผลิตสินค้ำขั้นปฐมที่สูญเสียขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ลงสู่
ระดับที่จ้ำเป็นส ำหรับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนอำหำรและพลังงำน   จัดระบบกำรผลิตให้สอดคล้องกับ
ศักยภำพพ้ืนที่และ 

 
/ควำมต้องกำร... 

 
ควำมต้องกำรของตลำดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลำยน้ำทั้งด้ำนกำยภำพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมกำรรวมกลุ่มทำง
กำรเกษตรจำกกิจกำรเจ้ำของคนเดียวเป็นกำรประกอบกำรในลักษณะสหกรณ์ ห้ำงหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้
เกิดกำรประหยัดจำกขนำด พิจำรณำพันธุ์พืชที่เหมำะสมกับศักยภำพของพ้ืนที่และแหล่งน้ ำ ใช้เทคโนโลยีกำร
ผลิตในระดับที่เหมำะสม ใช้กลไกตลำดในกำรป้องกันควำมเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยำยผลแนวคิดกำร
ท ำกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และระบบเกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้ำงกำรผลิตภำค
บริกำรโดยเร่งพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งให้เกิดควำมเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ำยทั้งทำงบก  ทำงน้ ำ และทำง
อำกำศ เร่งพัฒนำท่ำเทียบเรือขนำดใหญ่เพ่ือรองรับกำรเติบโตของกำรท่องเที่ยวทำงทะเล  ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งกำรควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ  เกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยวและส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและก ำหนดและจัดท ำกฎหมำยเพ่ือยกระดับมำตรฐำนกำรท่องเที่ยวของ
ไทยสู่สำกลและรองรับกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวให้สำมำรถแข่งขันได้ในระดับนำนำชำติ  รวมทั้งส่งเสริมกำร
พัฒนำเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มี
ควำมเชื่อมโยงทั้งทำงกำยภำพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมกำรท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมกำร
สร้ำงควำมเชื่อมโยงด้ำนกำรท่องเที่ยวในภูมิภำค 
อำเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดกำร
พัฒนำแบบองค์รวมทั้งระบบพัฒนำต่อยอดอุตสำหกรรมอนำคตเพ่ือเป็นแหล่งกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
เชื่อมโยงกำรผลิตกับอุตสำหกรรมที่เป็นฐำนรำยได้ประเทศ และเป็นกลไกกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้ำสู่
กำรเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตและบริกำรทั้งในระดับอนุภูมิภำคและในภูมิภำคอำเซียนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่
สนับสนุนกำรขยำยตัวด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน เช่น โลจิสติกส์ และพลังงำน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนกำรลงทุน
อ่ืนๆ เช่น ลดอุปสรรคกำรเคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มำประยุกต์ใช้ทั้งภำคกำรผลิต กำรตลำด กำรบริหำรจัดกำรกำรเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล 
ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำกำรลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   และสนับสนุนกำรลงทุนเพ่ือสร้ำง
เศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญำและกำรเรียนรู้ มุ่งเน้นกำรพัฒนำธุรกิจเชิงสร้ำงสรรค์ กำรลงทุนที่ใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรประหยัดพลังงำนและกำรใช้พลังงำนทดแทน กำรลงทุนด้ำนกำรวิจัย
และพัฒนำเชิงพำณิชย์ กำรจัดตั้งส ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ รวมทั้งกำรให้
ควำมส ำคัญเรื่องควำมรับผิดชอบและกำรตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจกำรเพ่ือสังคม 

5.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
5.2.1 กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ 

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน  วัยเรียน วัยรุ่นให้มี
ทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภำยใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงำนให้มีกำร
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พัฒนำยกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงำนเพ่ือสร้ำงผลิตภำพเพ่ิมให้กับประเทศ  วัยผู้สูงอำยุให้มีกำรท ำงำนที่
เหมำะสมตำมศักยภำพและประสบกำรณ์ มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวิต มีกำรสร้ำงเสริมและฟ้ืนฟูสุขภำพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอควำมทุพพลภำพและโรคเรื้อรังต่ำงๆ ที่จะก่อให้เกิดภำระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริกำรสุขภำพ 

5.2.2 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึงโดย 
(1 ) ปฏิรูประบบบริหำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ  โดยปรับระบบบริหำรจัดกำร

กำรศึกษำใหม่เพ่ือสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  
(2) ปฏิรูประบบกำรคลังด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพกำรจัด

กำรศึกษำโดยกำรจัดสรรงบประมำณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำ  
(3) พัฒนำคุณภำพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรผลิต สรรหำ และกำรคัดเลือกให้

ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบกำรประเมินและรับรองคุณภำพที่เน้นผลลัพธ์จำกตัวผู้เรียน และ  
 

 
/ปฏิรูประบบ... 

 
(4) ปฏิรูประบบกำรเรียนรู้ โดยมุ่งจัดกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสมรรถนะก ำลังคนทั้ง

ระบบกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปฐมศึกษำจนถึงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนำสื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและ
ผลิตก ำลังคนให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและควำมต้องกำรของตลำด กำรวิจัยและกำรใช้เทคโนโลยีและ
สื่อเพ่ือกำรเรียนรู้ 

5.2.3 กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทำง 
กำรแพทย์เพ่ือรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุทั้งในด้ำนผลิตภัณฑ์สุขภำพและที่อยู่

อำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุยกระดับกำรบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพเพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงควำมยั่งยืนใน
ระยะยำว โดยพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข  บูรณำกำรระบบ
หลักประกันสุขภำพภำครัฐให้เกิดควำมเป็นเอกภำพในกำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกร และส่งเสริมกำร
อภิบำลระบบสุขภำพในรูปแบบเครือข่ำยที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน  พัฒนำศักยภำพของประเทศไทยสู่กำร
เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ 
ทั้งในด้ำนศูนย์กลำงบริกำรสุขภำพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลำงบริกำรเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ (Wellness 
Hub) ศูนย์กลำงยำและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภำพ (Product Hub) และศูนย์กลำงบริกำรวิชำกำรและงำนวิจัย 
(Academic Hub) เพ่ือน้ำรำยได้กลับมำใช้ยกระดับคุณภำพบริกำรสำธำรณสุขภำยในประเทศรวมทั้งส่งเสริม
กำรให้ควำมส ำคัญกับมิติสุขภำพในทุกนโยบำยสำธำรณะ (Health in All Policies) เพ่ือให้กำรขับเคลื่อน
นโยบำยของทุกภำคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบำยสำธำรณะที่มีต่อสุขภำพของประชำชน 

5.2.4 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อกำรดำรงชีพในสังคมสูงวัย  โดยกำร
ปรับปรุงสภำพแวดล้อมและควำมจ ำเป็นทำงกำยภำพให้เหมำะกับวัย และกำรพัฒนำระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุใน
รูปแบบที่หลำกหลำยทั้งในด้ำนกำรจัดบริกำรสุขภำพและสวัสดิกำรสังคมอย่ำงบูรณำกำร  โดยกำรมีส่วนร่วม
ของทุกภำคส่วนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนำชุมชนที่มีศักยภำพและควำมพร้อมให้เป็นต้นแบบของกำรดูแล
ผู้สูงอำยุเพื่อขยำยผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนกำรพัฒนำนวัตกรรมในกำรใช้ชีวิตประจ้ำวันส ำหรับผู้สูงอำยุ 

5.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคม 
5.3.1 กำรยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ มุ่งเน้นกำรเพ่ิมผลิตภำพ

แรงงำน โดยสนับสนุนให้แรงงำนมีโอกำสเข้ำถึงกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงมีมำตรฐำน ปรับ
โครงสร้ำงค่ำจ้ำงแรงงำนให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงำนอย่ำงแท้จริง  เร่งผลักดันให้กำรใช้ระบบ
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มำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพและมำตรฐำนฝีมือแรงงำนในทำงปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ เพ่ิมผลิตภำพ
ทำงกำรผลิตของเกษตรกรรำยย่อย โดยสนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำและกำรผลิตทำงกำรเกษตรที่สอดคล้อง
กับพ้ืนที่ สร้ำงหลักประกันรำยได้แทนกำรอุดหนุนด้ำนรำคำสินค้ำเกษตร  ลดต้นทุนทำงกำรเกษตรโดย
สนับสนุนปัจจัยกำรผลิต 

5.3.2 กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำน  และเน้นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนำระบบบริกำรสำธำรณะให้มีคุณภำพและมีช่องทำงกำรเข้ำถึงอย่ำงหลำกหลำย  
โดยเฉพำะระบบบริกำรสำธำรณสุขและกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สวัสดิกำรสังคม และกระบวนกำรยุติธรรม (2) 
สนับสนุนกำรจัดหำที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้น้อยและกำรเข้ำถึงระบบสำธำรณูปโภค ก ำหนดเป็นนโยบำยที่อยู่
อำศัยแห่งชำติและเมืองน่ำอยู่ พัฒนำโครงกำรที่อยู่อำศัยแก้ปัญหำชุมชนแออัดในเมืองโดยด ำเนินกำรร่วมกับ
ภำคธุรกิจเอกชน และ (3) กำรจัดรูปแบบสวัสดิกำรพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นและเหมำะสมตำมกลุ่มเป้ำหมำย 
(Customized Welfare) ที่ค ำนึงถึงฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่ำงกัน โดยมีแนวทำงกำรรับภำระ
ค่ำใช้จ่ำยร่วมกัน (Cost Sharing) 

5.3.3 กำรสร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือกำรเกษตร 
สนับสนุนให้เกษตรกรรำยย่อยที่ไร้ที่ดินท้ำกินและยำกจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ำกินในที่ดิน
ปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและเข้ำถึงพ้ืนที่เป้ำหมำยได้อย่ำงแท้จริงด้วยกำรผลักดัน  
พรบ .ทรัพยำกรน้ ำ พ .ศ. .... และบูรณำกำรแผนงำนและงบประมำณร่วมกันของหน่วยงำน  และสร้ำง
กระบวนกำรมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้ำงภำษีท่ีเป็นธรรม เช่น ภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง ภำษีมรดก และ
ภำษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
/กำรเข้ำถึง... 

 
5.3.4 กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค กำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำน และกำร

เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเท่ำเทียมโดยกำรเสริมศักยภำพและควำมเข้มแข็งด้ำนกฎหมำยให้แก่
ประชำชน รวมทั้งกำรปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมำยเพ่ือลดปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำ  เช่น กฎหมำยป่ำชุมชน
กฎหมำยภำษีมรดก กฎหมำยที่ดิน เป็นต้น 

 
5.4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 

5.4.1 กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนและสิ่งอำนวยควำมสะดวกของเมือง  เตรียมควำม
พร้อมรองรับควำมเป็นเมือง ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนผังเมืองด้ำนสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร ระบบ
คมนำคมขนส่ง ระบบบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ระบบกำรศึกษำและระบบสำธำรณสุขที่ได้มำตรฐำน มี
คุณภำพ และเพียงพอต่อควำมต้องกำรของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัด
กำรเมืองตำมระดับกำรพัฒนำ 

5.4.2 กำรพัฒนำดำ้นกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้ำน ส่งเสริมและเร่งรัดกำร
พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศทั้งด้ำน
กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร โดยค ำนึงถึงกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้
เกิดควำมร่วมมือในห่วงโซ่อุปทำน และปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงำนด้ำนอ ำนวย
ควำมสะดวกทำงกำรค้ำ ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพต่อภำคธุรกิจอย่ำงแท้จริง 

5.4.3 กำรส่งเสริมกำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ให้
ควำมส ำคัญกับนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำชำยแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภำคเข้ำมำลงทุนใน
ไทยและประเทศเพ่ือนบ้ำน รวมทั้งส่งเสริมกำรจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชำยแดนโดยให้
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ควำมส ำคัญกับกำรลงทุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรส่งเสริมกำรลงทุนและสิทธิประโยชน์ กำรบริหำรจัดกำร
แรงงำนต่ำงด้ำว และกำรให้บริกำรจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำชำยแดนและกำร
ผ่ำนแดนระหว่ำงไทยกับประเทศในภูมิภำคมำกขึ้น 

5.5 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5.5.1 กำรรักษำทุนทำงธรรมชำติเพื่อกำรเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติ โดย

ค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพในกำรฟ้ืนตัว ปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ โดยสนธิก ำลังของทุกภำคส่วนน ำ
ระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรจัดกำร บังคับใช้กฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นธรรม เพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ
ไม้โดยส่งเสริมกำรปลูกไม้มีค่ำทำงเศรษฐกิจระยะยำว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
อย่ำงยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำของระบบนิเวศ
และกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยำกไร้ กระจำยกำรถือครองที่ดิน จัดท ำฐำนข้อมูลที่ดิน
เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ กำรจัดเก็บภำษีท่ีดินในอัตรำก้ำวหน้ำ ก ำหนดเพดำนกำรถือครองที่ดินที่
เหมำะสม และก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรถือครองที่ดินของคนต่ำงชำติ บริหำรจัดกำรน้ ำเพ่ือให้เกิดควำม
ยั่งยืน บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนอย่ำงเป็นระบบ สร้ำงศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรน้ ำ จัดตั้งองค์กรบริหำรจัดกำร
น้ ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมกำรลุ่มน้ ำ และองค์กรผู้น ำ คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ลดควำม
ขัดแย้งเชิงนโยบำยระหว่ำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  กำรท่องเที่ยว กำรประมง และวิถีชีวิตของชุมชน
บริหำรจัดกำรแร่โดยก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมในกำรน้ ำแร่มำใช้ประโยชน์ ค ำนึงถึงควำมจ้ำเป็นและมูลค่ำใน
อนำคต บังคับใช้มำตรกำรควบคุมผลกระทบจำกกำรท้ำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภำพแวดล้อมและสุขภำพ
อนำมัยของประชำชน 

5.5.2 กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้วที่
มีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่ำนมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรปฏิรูประบบภำษีและ
ค่ำธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม กำรศึกษำเพ่ือสิ่งแวดล้อม มำตรฐำนและฉลำกสินค้ำ เป็นต้น 

 
 

/กำรส่งเสริม... 
 
5.5.3 กำรส่งเสริมกำรผลิต กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว เพ่ือยกระดับประเทศ สู่

เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนำคลัสเตอร์อุตสำหกรรมสีเขียว  ส่งเสริมผู้ประกอบกำรให้
สำมำรถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทำนหรือห่วงโซ่คุณค่ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green 
Value Chain) ส่งเสริมกำรท ำกำรเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภำคบริกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภำพให้มีบทบำทมำกข้ึนในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5.5.4 กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัดกำรควบคุมมลพิษทั้ง
ทำงอำกำศ ขยะ น้ ำเสีย และของเสียอันตรำย ที่เกิดจำกกำรผลิตและบริโภค เพ่ือสร้ำงคุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดี
ให้กับประชำชน เร่งรัดแก้ไขปัญหำกำรจัดกำรขยะเป็นล ำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกกำรคัดแยกขยะเพ่ือ
น ำกลับมำใช้ใหม่ให้มำกท่ีสุดเร่งก ำจัดขยะมูลฝอยตกค้ำงสะสมในสถำนที่ก ำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้ำงรูปแบบกำร
จัดกำรขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยที่เหมำะสม เน้นกำรแปรรูปเป็นพลังงำน สร้ำงวินัยของคนในชำติมุ่งสู่
กำรจัดกำรที่ยั่งยืน โดยให้ควำมรู้แก่ประชำชน และกำรบังคับใช้กฎหมำย 

5.5.5 กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ  ผลักดันกำรจัดท ำแผน
แม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของอำเซียน หำแนวทำงควำมร่วมมือกับอำเซียน
และอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขงในประเด็นกำรขนส่งข้ำมพรมแดน กำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
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5.5.6 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
และกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและปรับตัวต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมศักยภำพในกำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกให้กับทุกภำคส่วน ส่งเสริมกำร
วิจัยและพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ พัฒนำระบบฐำนข้อมูลและระบบกำรเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันน้ำท่วม 
วำงแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชำยฝั่ง พัฒนำเมืองที่สำมำรถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ (Climate Resilience City) กำรให้บริกำรของระบบนิเวศ ส่งเสริมกำรลงทุนของภำคเอกชนในกำร
รับมือภัยพิบัติโดยสร้ำงแนวป้องกันตำมธรรมชำติ และกำรจัดท ำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรภัยพิบัติให้มีประสิทธิภำพพร้อมรองรับแนวโน้มกำรเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนำคต 

5.6 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
5.6.1 กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติรำชกำร โดยให้มีช่องทำงให้ทุก

ภำคส่วนสำมำรถเข้ำถึง เข้ำตรวจสอบข้อมูลของภำครำชกำรและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลกำรประกวดรำคำ
จัดซื้อ จัดจ้ำงโครงกำรของทำงรำชกำร ข้อมูลกำรประมูลโครงกำร ผู้ชนะกำรประมูลและรำคำปิดประมูล
ข้อมูลควำมก้ำวหน้ำตำมกระบวนกำรยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดีที่ประชำชนให้ควำมสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

5.6.2 กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอต่อกำรขับเคลื่อน
ภำรกิจภำครัฐร่วมกับภำคเอกชนและภำคประชำสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้ระบบรำชกำรเล็กกะทัดรัดแต่
มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 

5.6.3 กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำ อปท. ให้เหมำะสม สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในกำรประสำนเครือข่ำยและเชื่อมโยงภำคส่วน
ต่ำงๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
 
 

/5.6.4 กำรสร้ำง… 
5.6.4 กำรสร้ำงระบบตรวจสอบ ติดตำมและประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ สร้ำงผลงำนที่มี

คุณภำพ รวดเร็วและน่ำเชื่อถือ สำมำรถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย
ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรใหญ่ๆ ที่มีกำรใช้จ่ำยงบประมำณเป็นจ ำนวนมำก และ
เป็นโครงกำรที่มีผลกระทบในวงกว้ำง 
 1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

 แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   แผนพัฒนำภำค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจำกทุก
จังหวัดทั้ง 4 ภูมิภำคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สำมำรถ  ใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำภำค  จัดท ำโดยส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล  ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเหนือ  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกลำง   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคใต้  ซึ่งองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองพันทำนั้นตั้งอยู่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วน
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ต ำบลมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรเกษตร  กำรท่องเที่ยว  
กำรค้ำกำรลงทุน กำรพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ  รอบรู้  เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  
สำมำรถด ำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร  แก้ไขปัญหำควำมยำกจน หนี้สิน และกำร
ออมของครัวเรือน  มีสัมมำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพ่ึงพำตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่ำงอบอุ่น   ฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีรำยละเอียดสรุปย่อ  
ดังนี้    
                         กรอบยทุธศำสตร์กำรพฒันำภำค 
 ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มำตรำ 53/1 และ
มำตรำ 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้อง
กับแนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 
ส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) จึงได้จัดท ำกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคที่ยึด
กระบวนกำรมี ส่วนร่วมของทุกภำคส่วนจำกทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภำคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สำมำรถใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำจังหวัดและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักกำร 
 1.1 ยึดแนวคิดกำรพัฒนำตำม “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดกำรพัฒนำที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจำกกระแสกำรเปลี่ยนแปลงทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “กำรพัฒนำแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชำชน  ภูมิสังคม  ยุทธศำสตร์พระรำชทำน 
เข้ำใจ เข้ำถึง และพัฒนำ  ยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคภำคีกำรพัฒนำ และหลักธรรมำภิบำล  เพ่ือให้
สังคมสมำนฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักกำร มุ่งสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับแผนระดับชำติต่ำงๆ นโยบำยรัฐบำล แผนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน เพ่ือสร้ำงโอกำสทำงกำรพัฒนำ สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑)ก ำหนดรูปแบบกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภำค รวมถึงชุมชน 
(2)ก ำหนดบทบำทและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคให้สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของ
พ้ืนที ่

2. ทิศทำงกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ 
 ภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ  สภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นปัจจัยส ำคัญต่อ
กำรพัฒนำประเทศ  เป็นผลให้จ ำเป็นต้องเตรียมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวให้เหมำะสม กำรพัฒนำที่
สมดุล ดังนั้นจึงก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนำพ้ืนที่ในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น
ฐำนกำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม กำรเกษตรและกำรแปรรูปกำรเกษตร และกำรท่องเที่ยวของภูมิภำค 
โดยเฉพำะ 
 

/พัฒนำพ้ืนท่ี... 
2.1.1 พัฒนำพ้ืนที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 

Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดำหำร  แนวสะพำน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปรำจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บำงสะพำน  แนวสะพำน
เศรษฐกิจพังงำ-กระบี่-สุรำษฎร์ธำนี-นครศรีธรรมรำช  และแนวสะพำนเศรษฐกิจสตูล-สงขลำ 

2.1.2 พัฒนำพ้ืนที่เชื่อมโยงทำงเศรษฐกิจตำมแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงรำย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
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หนองคำย-อุดรธำนี-ขอนแก่น-นครรำชสีมำ-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรำ-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดำหำร 
 2.2 พัฒนำบริกำรพ้ืนฐำนของชุมชนเพ่ือรองรับกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่ำงประเทศ โดย
เน้นพื้นที่ชุมชนตำมแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพำะชุมชนเศรษฐกิจชำยแดน  
 2.3 พัฒนำระบบโลจิสติกส์และโครงข่ำยคมนำคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น กำรพัฒนำระบบรถรำง  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรขนส่งทำงน้ ำ และเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
เชื่อมโยงโครงข่ำยกำรคมนำคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษำสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนำแหล่งน้ ำให้เพียงพอต่อกำรเกษตร พัฒนำสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสำหกรรม และกำร
จัดให้มีกำรจัดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  (1) เพ่ิมศักยภำพกำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกิจ โดยกำรยกมำตรฐำนและประสิทธิภำพกำรผลิต
กำรเกษตร  กำรพัฒนำศักยภำพกำรประกอบกำรด้ำนอุตสำหกรรม  อุตสำหกรรมบริกำรและกำรท่องเที่ยว  
กำรตั้งองค์กรร่วมภำครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำกำรล งทุน และ
ส่งเสริมควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  (2) สร้ำงคนให้มีคุณภำพ เพื่อพัฒนำคนให้มีสุขภำวะดีทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ  รอบรู้  
เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง  สำมำรถด ำรงชีพได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  (3) สร้ำงสังคมและเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำร  แก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน หนี้สิน และกำรออมของครัวเรือน  มีสัมมำอำชีพที่มั่นคง สำมำรถพ่ึงพำตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่ำงอบอุ่น 
  (4) ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำไม้
ให้ได้ 15.9 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภำค  ป้องกันกำรรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ พัฒนำแหล่งน้ ำและระบบ
ชลประทำน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งกำรแพร่กระจำยดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรโดยส่งเสริมท ำเกษตร
อินทรีย์ 
 3.2 ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1 ) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ป ระกอบด้วยอุดรธำนี   หนองคำย  
หนองบัวล ำภู เลย และบึงกำฬ เน้นกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษำสมดุลธรรมชำติ  กำรปรับโครงสร้ำงกำร
ผลิตด้ำนกำรเกษตรกำรส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 
  (2) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดำหำร เน้นให้ควำมส ำคัญกับควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้ำน  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต
สินค้ำกำรเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทำน  กำรท ำปศุสัตว์โดยเฉพำะโคเนื้อ 
  (3 ) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กำฬสินธุ์  
มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด  เน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของเมืองรองรับกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำบริกำร 
และกำรลงทุนของภำค กำรใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กำรท ำกำรเกษตรก้ำวหน้ำ  
กำรเตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำนทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต 
 

/กลุ่มภำคตะวันออก... 
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  (4) กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ประกอบด้วย นครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบชลประทำนให้เต็มศักยภำพ  กำรเตรียมกำรรองรับอุตสำหกรรมพลังงำน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนำกำรท่องเที่ยวทั้งกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอำรยธรรมขอมด้วยกำรสร้ำงคุณค่ำ
เพ่ิม และพัฒนำเส้นทำง 
  (5)  กลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ประกอบด้วย อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ ำนำจเจริญ  มุ่งเน้นกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ และระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและขำดแคลน
น้ ำ  กำรสร้ำงงำนและรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวให้มำกขึ้น 

3.3 โครงกำรที่ส ำคัญ (Flagship Project)  
๑. โครงกำรผลิตข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลำร้องไห้เพื่อกำรส่งออก 
๒. โครงกำรพัฒนำเมืองมุกดำหำรเป็นประตูสู่อินโดจีน 
๓. โครงกำรพัฒนำเส้นทำงท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
๔. โครงกำรจัดกำรผลิตเอทำนอลในภำคอีสำน 
๕. โครงกำรยกมำตรฐำนกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบศึกษำทำงไกล 
๖. โครงกำรเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
๗. โครงกำรฟื้นฟูลุ่มน้ ำชีตอนบนและลุ่มน้ ำมูลตอนบนแบบบูรณำกำรเพ่ือกำรผลิตที่ยั่งยืน 
 แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 
 กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์กับ

แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  โดยมีรำยละเอียดดังนี้  
แผนพฒันำกลุ่มจงัหวดัภำคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนบน 1 

(อุดรธำนี  หนองคำย  หนองบัวล ำภู และเลย)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 - 2561 (ฉบับทบทวน) 
ได้จัดท ำขึ้นบนพ้ืนฐำนกำรมีส่วนร่วมของกำรภำคีกำรพัฒนำทุกภำคส่วน  ทั้งภำครำชกำร  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภำคเอกชน  และภำคประชำชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่กำร
รวบรวมและจัดท ำข้อมูลกำรประเมินศักยภำพของกลุ่มจังหวัด กำรก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ วิสัยทัศน์  
เป้ำประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงำนและโครงกำรจำกกำรท ำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน กลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1  จึงได้ก ำหนดต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนำคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม และพลังงำนทดแทนที่ส ำคัญของภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อำรยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจำยสินค้ำในภูมิภำคและกำรค้ำขำย

ชำยแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่สมบูรณ์ของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ไหม และกำร
ท่องเที่ยวอำรยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลำงเกษตรอุตสำหกรรม ท่อมเที่ยวอำรยธรรม Logistic และ กำรค้ำ
ชำยแดน เชื่อมโยงกลุ่มอำเซียน” 

เป้ำประสงค์รวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสำหกรรมแปรรูปอำหำรตำมมำตรฐำนสำกลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภำพทำงเศรษฐกิจ ด้ำนกำรท่องเที่ยวอำรยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อำเซียน 
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3. เพื่อพัฒนำให้เป็นศูนย์กลำงควำมเชื่อมโยงระบบ Logistic และกำรกระจำยสินค้ำในภูมิภำคและ
ประเทศอำเซียน 

ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย 1 ยุทธศำสตร์ คือ     
ยุทธศำสตร์ที่  1  :  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิต กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 

/มุ่งเน้นกำร... 
มุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจส่งเสริมกำรพัฒนำ

ฝีมือแรงงำนกำรสร้ำงศักยภำพของผู้ประกอบกำร นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับกำรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และธรรมชำติ กระจำยรำยได้สู่ชุมชน ส่งเสริม  OTOP และวิสำหกิจชุมชุน ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2  :  ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้ำนอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรมและประเพณี ขออนุภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

มุ่งเน้นกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับกำรท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขำยในด้ำนของอัตลักษณ์ มี
กำรเชื่อมโยงเรื่องรำวที่เป็นอำรยธรรม ประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภำคลุ่มแม่น้ ำโขงบน
เส้นทำง (ROUTES) กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีกำรคมนำคมขนส่ง
ที่สะดวกและปลอดภัย    

ยุทธศำสตร์ที่  3  :  เพ่ิมศักยภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมเพ่ือกำร
แข่งขัน   

มุ่งเน้นสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับผลผลิตภำคกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรด้วย
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยน ำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมำใช้ใน
ภำคกำรเกษตรและภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร เพ่ือศักยภำพกำรผลิตและส่งเสริมกำรเกษตรปลอดภัยและ
ก้ำวสู่เกษตรอินทรีย์อย่ำงยั่งยืน สรุปรำยละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  1  :  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ กำรผลิต กำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ 

๑. เศรษฐกิจมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น 
๒. ประชำกรมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 
๓. มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน 

ตัวชี้วัด 
๑. อัตรำกำรขยำยตัวมูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
๒. มูลค่ำผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
๓. โรงงำนอุตสำหกรรมได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกกำรตลำด ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนยกระดับ

ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร SMEs OTOP และวิสำหกิจชุมชนให้มีศักยภำพในกำร
แข่งขันที่สูงขึ้น ควบคู่ไปกับควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภำคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย 8 
กิจกรรมย่อยได้แก่ 

   



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

1.1 ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตและลดต้นทุน
ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร SMEs OTOP และวิสำหกิจชุมชน 
1.2 สนับสนุนกำรพัฒนำช่องทำงกำรพัฒนำให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบกำร 
SMEs OTOP และวิสำหกิจชุมชน 
1.3 ส่งเสริมกำรตลำด ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน กำรท่องเที่ยวและ
กำรเกษตรของ กลุ่มจังหวัดภำคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 (Expo) 
1.4 ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุนของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้ำนเพ่ือ
สร้ำงและขยำยตลำดกำรค้ำกับประเทศเพ่ือนบ้ำนและกำรค้ำชำยแดน 
1.5 พัฒนำศักยภำพแรงงำนเพ่ือให้เป็นที่ต้องกำรของตลำดแรงงำน
และผู้ประกอบกำร 
1.6 เทศกำลอำหำรดีของกลุ่มจังหวัดฯ 

/1.7 ส่งเสริม… 
1.7 ส่งเสริมกำรตลำดด้ำนเศรษฐกิจ 
1.8 วิจัยพัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่  2 : ยกระดับกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้ำนอำรยธรรมประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม  
และประเพณี ของอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. รำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมำกข้ึน 
2. ธุรกิจโรงแรม ที่พัก  และชุมชน มีรำยได้เพ่ิมมำกข้ึน 

ตัวชี้วัด 
๑. รำยได้กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
๒. อัตรำกำรขยำยตัวรำยได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจุงหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
1. กลยุทธ์พัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพ่ือสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์  มี

โครงกำรใหญ่ คือ โครงกำรพัฒนำระบบโลจิสติกส์ เพ่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
โดยมี 2 กิจกรรมย่อย คือ 

1.1  พัฒนำปรังปรุงและซ่อมแซมถนนสำยหลักที่เชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยว ที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

2. กลยุทธ์พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขำยหรือ Land 
Mark ของสถำนที่ท่องเที่ยว  มีโครงกำรใหญ่ คือ โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส ำคัญของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 4 กิจกรรมย่อย 
คือ 

2.1 ก่อสร้ำงสิ่ งสนับสนุนจุดขำยหรือ Land Mark ของสถำนที่
ท่องเที่ยว  

2.2 พัฒนำฟ้ืนฟูแหล่งธรรมชำติและระบบนิเวศสถำนที่ท่องเที่ยวที่
ส ำคัญของกลุ่มจังหวัด 

     



งานนโยบายและแผน 
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2.3 เพ่ิมประสิทธิภำพเพ่ือควำมปลอดภัย และพัฒนำระบบ
สำธำรณู ป โภค สุ ขอนำมัยและสิ่ งอ ำนวยควำมสะดวกให้ กั บ
นักท่องเที่ยว 
2.4 ก่อสร้ำงเส้นทำงจักรยำนเพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัด 

3. กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนกำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด เพ่ือสร้ำง
รำยได้ทำงด้ำนกำรท่องเที่ยวและกระจำยรำนได้สู่ชุมชนบนเส้นทำง(Routes) กำรท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 มีโครงกำรใหญ่ คือ โครงกำรส่งเสริม
กำรท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์บนเส้นทำง (Routes) กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดยมี 6 กิจกรรมย่อย คือ 

3.1 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ ประวัติศำสตร์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้กับผู้ประกอบกำร ไกล์ 
มัคคุเทศก์และชุมชน 
3.2 ส่งเสริมกำรเพ่ิมมูลค่ำและกำรตลำดให้กับสินค้ำ OTOP และ
วิสำหกิจชุมชนในเส้นทำง (Routes) กำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
3.3 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์กำรโฆษณำ กำรท่องเที่ยงเชิงอัต
ลักษณ์ ผ่ำนทำงสื่อ และกำรจัดท ำเส้นทำง (Routes) กำรท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 
3.4 กระตุ้นกำรท่องเที่ยวในฤดูกำลท่องเที่ยวแต่ละพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัด 
 

/3.5 พัฒนำ… 
3.5 พัฒนำศักยภำพด้ำนภำษำ และกำรให้บริกำรของผู้ประกอบกำร
ไกด์ มัคคุเทศก์ และเครือข่ำยพัฒนำชุมชนเพ่ือกำรท่องเที่ยว 
3.6 ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวด้วยกำรใช้แอปพลิเคชั่นและสมำร์ทโฟน 

ยุทธศำสตรท์ี่ 3 :  เพิ่มประสทิธภิำพกำรผลติทำงกำรเกษตรและกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำร  แข่งขัน  
เป้ำประสงค์ของประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ และกำรแปรรูบเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม มีกำร
ขยำยตัวมำกข้ึน 
2. แปลง/ฟำร์มผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมี
จ ำนวนเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 
1. อัตรำกำรขยำยตัวภำคกำรเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
2. จ ำนวนแปลง/ฟำร์มผลผลิตทำงกำรเกษตรส ำคัญที่ได้รับใบรับรองมำตรฐำน GAP 

(Good Agriculture Practices) เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 

1. กลยุทธ์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรเกษตร ให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำง
ยั่งยืน มีโครงกำรใหญ่ คือ โครงกำรพัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนด้ำนกำรเกษตร โดยมี 5 กิจกรรม
ย่อย คือ 
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1.1 พัฒนำแหล่งกักเก็บน้ ำในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเพ่ือกำรชลประทำน 
1.2 ก่อสร้ำงและบริหำรศูนย์เทคโลโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรผลิต
และแปรรูปเพิ่มมูลค่ำยำงพำรำเพื่อใช้ในภำคอุตสำหกรรม  
1.3 สนับสนุนกำรก่อสร้ำงและบริหำรศูนย์กลำงกำรผลิตและกำรค้ำ
เกษตรของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
1.4 ก่อสร้ำงและบริหำรศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือกำรแปรรูป 
อ้อย และมันส ำปะหลังให้เป็นเอทำนอล เพ่ือใช้ในภำคอุตสำหกรรม 
1.5 ก่อสร้ำงและบริหำรตลำดกลำงสินค้ำกสิกรรม (ไซโล ห้องเย็น
ยำนพำหนะที่ใช้บรรทุกสินค้ำจำกไร่นำ อุปกรณ์คัดขนำดและคุณภำพ 
เครื่องมือบรรจุหีบห่อ เครื่องชั่ง ตวง) 

2. กลยุทธ์ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรผลิตแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตร ส่งเสริมกำรตลำด และยกระดับภำคกำรเกษตรเกษตรสู่กำรเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ มีโครงกำรใหญ่ คือ โครงกำรส่งเสริมกำรเพ่ิมผลผลิต กำรแปรรูป กำรตลำด 
และยกระดับภำคกำรเกษตรสู่กำรเกษตรปลอดภัย โดยมี 10 กิจกรรมย่อย คือ 

2.1 ส่งเสริมกำรใช้ เทคโนโลยีกำรผลิต และนวัตกรรมใหม่เพ่ือ
กำรเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
2.2 ส่งเสริมกำรแปรรูปผลผลิตภำคกำรประมงเพ่ือกำรเก็บรักษำและ
สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
2.2 เพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตรด้วยกำรแปรรูปและบรรจุภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2.4 ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำสำยพันธ์ข้ำวหอมมะลิ/ข้ำวเหนียว
คุณภำพของกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
2.5 ส่งเสริมกำรสรรหำและพัฒนำกำรเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี(โค กระบือ สุกร 
ไก่ แพะ) 
2.6 ส่งเสริมและพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรภำยใต้สัญลักษณ์ Q 
ให้เป็นที่ยอมรับและตรงกับควำมต้องกำรของตลำด 

 
/2.7 พัฒนำ... 

 
2.7 พัฒนำคุณภำพที่ดินทำงกำรเกษตรบริเวณลุ่มแม่น้ ำโขง 
2.8 ส่งเสริมกำรตลำดและกำรเพ่ิมช่องทำงกำรตลำดด้ำนกำรสินค้ำ
เกษตร ประมง และปศุสัตว์ 
2.9 ส่งเสริมกำรสรรหำและพัฒนำกำรประมงพันธ์ดี (กุ้ง ปู ปลำ) 
2.10 สนับสนุนกำรเพ่ิมผลผลิตทำงกำรเกษตร (ข้ำว อ้อย มัน
ส ำปะหลัง ยำงพำรำ) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 
 แผนพฒันำจงัหวดับึงกำฬ 

  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำ
จังหวัด     บึงกำฬ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดท ำแผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
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จังหวัดบึงกำฬ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 – 2561 แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีมีควำมสัมพันธ์กับแผนพัฒนำจังหวัด
ดังกล่ำว  มีรำยละเอียดดังนี้  
 

วสิยัทัศน ์ จงัหวดับงึกำฬ  ระยะ  4  ป ี(พ.ศ. 2558- 2561)  
 

“ศูนย์กลำงยำงพำรำของภำคอีสำน สะพำนกำรค้ำ บำ้นเมอืงนำ่อยู ่สูป่ระชำคมอำเซยีน” 

  พันธกิจ  
1. มุ่งสร้ำงและปรับปรุงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรผลิตทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม

ให้ทั่วถึง โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Economy)ให้เกษตรกรและ
กำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิต พัฒนำสินค้ำเกษตรที่มีมูลค่ำเพ่ิมสูง และมีโอกำสทำง  

      2. พัฒนำระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภำพ สำมำรรองรับกำรค้ำ กำรลงทุนและกำร
ท่องเที่ยว 

 3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 
     4. พัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคมตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 5. ป้องกันและปรำบปรำมอำชญำกรรมภัยทำงสังคมท้ังภำยในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
 6. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรทุกภำคส่วนให้สำมำรถรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  

  
 เป้ำประสงค์ 
  เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงเสถียรภำพ ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีผลผลิตภำพสูง ประชำนมีรำยได้ต่อ

หัวเพ่ิมข้ึน สังคมเป็นสุขภำยใต้สภำพแวดล้อมที่ดี 
  
 กลยุทธ์ตำมประเด็นยุทธศำสตร์ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรส่งเสริมผลผลิตและพัฒนำสินค้ำเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่ำ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทุน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3  พัฒนำกำรท่องเที่ยวกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำง
สมดุลยั่งยืน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4  รักษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพัฒนำคนสู่สังคมคุณภำพ 
 
 
 
 

/เป้ำประสงค์... 
 
เป้ำประสงค์ตำมยทุธศำสตร์ 

1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตรส่งเสริกำรแปรรูปและตลำดยำงพำรำ 
2. เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรตลำด เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 
3. พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมำตรฐำน ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์และมี

มำตรฐำนสิ่งแวดล้อมที่ดี 
4. สังคมมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี และมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคม

อำเซียน 

     



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

1. ควำมเชือ่มโยงระหวำ่งประเดน็ยุทธศำสตรแ์ละเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยทุธศำสตร์ เป้ำประสงค ์
ยุทธศำสตร์ที ่1  กำรส่งเสริมผลผลิตแลพัฒนำสินค้ำ
เกษตร  เพื่อเพ่ิมมูลค่ำ 

เพ่ิมผลผลิตและมูลค่ำทำงกำรเกษตรส่งเสริมกำรแปร
รูปและตลำดยำงพำรำ 

ยุทธศำสตร์ที ่2  พัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรค้ำและ
กำรลงทุน 

เพ่ิมศักยภำพกำรค้ำ กำรตลำด เพื่อเพ่ิมมูลค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศำสตร์ที ่3  พัฒนำกำรท่องเที่ยวกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีคุณภำพที่
ยั่งยืน 

พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมำตรฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอุดมสมบูรณ์และมีมำตรฐำน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศำสตร์ที ่4  รักษำควำมสงบ ควำมมั่นคงและ
พัฒนำคนสู่สังคมคุณภำพ 

สังคมมีควำมเข้มแข็ง ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
และมีควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

 
1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมสัมพันธ์กับยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกำฬ    โดยปัจจุบันมีรำยละเอียดของยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกำฬ  ดังนี้   
วสิยัทัศน ์อปท.  ในเขตจงัหวดับึงกำฬ  (Vision) 
 
  "ท้องถิ่นน่ำอยู่  ท่องเที่ยวก้ำวหน้ำ  ประชำชนอยู่ดี  มีควำมสุข  อย่ำงยั่งยืน" 

พันธกจิ  (Mission) 
  พันธกจิที ่1 ปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง  ระบบสำธำรณูปโภค   สำธำรณูปกำร
ให้ได้มำตรฐำน  มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน  เพื่อรองรับกำรขยำยตัวของเมือง
ในอนำคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

  พันธกจิที ่2 ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สำมำรถ
พ่ึงตนเองได้ ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

  พันธกจิที ่3 สร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี  โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  กำร
วำงแผนพัฒนำ  กำรตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง 

 พันธกจิที ่4 ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรศึกษำและสำธำรณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และ
พัฒนำศิลปวัฒนธรรมอันดีงำมและภูมิปัญญำของท้องถิ่น 

 พันธกจิที ่5 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

/พันธกิจ... 
  พันธกจิที ่6 เพ่ิมประสิทธภิำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพ่ือกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

  พันธกจิที ่7 สร้ำงควำมเข้มแข็งด้ำนกำรเงินกำรคลัง  โดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำร
กำรเงินกำรคลังให้สอดรับกับอ ำนำจหน้ำที่และภำรกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจำกกำรกระจำยอ ำนำจจำก
รัฐบำล 

     



งานนโยบายและแผน 
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  พันธกจิที ่8 พัฒนำศักยภำพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น ำและสนับสนุนกำรพัฒนำเมือง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  พันธกจิที ่9 ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนกำรท่องเที่ยว  และกีฬำ 

  พันธกจิที ่ 10  ส่งเสริมและพัฒนำเพื่อเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

เป้ำประสงค ์

1. เส้นทำงคมนำคมที่ได้มำตรฐำน 
2. คน  ครอบครัว  และชุมชนเข้มแข็ง  
3. ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและกำรวำงแผนพัฒนำ 
4. ระบบกำรศึกษำและสำธำรณสขุได้มำตรฐำนประชำชนเข้ำถึง มีกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
5. กำรบริหำรจัดกำรที่ดีได้มำตรฐำน 
6. กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมยั่งยืน 
7. ระบบกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังที่ได้มำตรฐำน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
8. กำรพัฒนำเมืองที่มีคุณภำพ  ตำมผังเมืองของจังหวัด 
9. กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว และกีฬำ  มีศักยภำพ 
10. ท้องถิ่นมีศักยภำพรองรับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

ประเด็นยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 

ขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวดับงึกำฬประกอบดว้ย  8  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 

  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบ   
               เรียบร้อย 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 4  กำรพัฒนำด้ำนกำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเที่ยว  และกีฬำ 
            ประเดน็ยุทธศำสตรท์ี ่ 5  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ 
                                                     สิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 6  กำรพัฒนำด้ำนศิลปวัฒนธรรมจำรีตประเพณีและภูมิปัญญำ 
                                                     ท้องถิ่น 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 7  กำรพัฒนำด้ำนระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
  ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่ 8 กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

 

 

 

 

/ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 1 

:  กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 แผนงำนอตุสำหกรรม  และกำรโยธำ 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสำหกรรม และกำรโยธำ 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรงำนทั่วไป, งำน
วำงแผน ฯลฯ 

- งำนก่อสรำ้งโครงสร้ำงพืน้ฐำน 
:  กำรส ำรวจออกแบบ, กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง,กำร
ตรวจสอบกำรก่อสร้ำง, งำนศูนย์เครื่องจักรกล, กำร
ควบคุมอำคำรผังเมือง, กำรควบคุมกำรซ่อมบ ำรุงทำง/
เครื่องจักร ฯลฯ 
: กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรคมนำคม กำรขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 

1.2  แผนงำนเคหะ และชุมชน 
- งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัเคหะและชมุชน 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรทั่วไป, กำรวำงแผน
สถิติ ฯลฯ 
- งำนไฟฟำ้ถนน 
:  กำรวิศวกรรม, กำรสำธำรณูปโภค, งำนสถำนที่ไฟฟ้ำ
สำธำรณะ ฯลฯ 
- งำนสวนสำธำรณะ 
:  กำรก่อสร้ำงปรับปรุง  ดูแลรักษำสวนสำธำรณะ, สนำม
เด็กเล่น  สวนสุขภำพ  ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2 

:  กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพ
ชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  แผนงำนกำรเกษตร 
-  งำนสง่เสรมิกำรเกษตร 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล,  กำรบริหำรทั่วไป,  งำน
วำงแผนส่งเสริมกำรเกษตร,  งำนวิชำกำรให้บริกำรด้ำน
วิชำกำรเกษตร,  งำนสวัสดิกำรกำรเกษตร,  งำนส่งเสริม
ควำมรู้กำรเกษตร,  ส่งเสริมพืชผักสวนครัว และผลไม้ 
ฯลฯ 

-  งำนอนรุักษแ์หลง่น้ ำ และปำ่ไม้ 
:  ขุดลอกแหล่งน้ ำ คูคลอง เพ่ือกำรเกษตร ฯลฯ 
2.2  แผนงำนกำรศึกษำ 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรศกึษำ 
: กำรบริหำรงำนบุคคล,  กำรบริหำรทั่วไป,  กำรบริหำร
กำรศึกษำ,  กำรวำงแผน และสถิติ, กำรเงินและบัญชี 
กำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำของรัฐ ฯลฯ 

-  งำนระดบัก่อนวยัเรยีนและประถมศกึษำ 
:  งำนโรงเรียน,  งำนนิเทศน์ ,  กิจกรรมเด็กและเยำวชน,  
กำรบริกำรผลิตสื่อกำรสอน ฯลฯ 

-  งำนระดบัมธัยมศึกษำ 
:  งำนโรงเรียน,  งำนนิเทศน์ ,  กิจกำรนักเรียน,  กำร
บริกำรผลิตสื่อกำรสอน ฯลฯ 
-  งำนศึกษำไมก่ ำหนดระดบั 

:  กำรศึกษำนอกโรงเรียน,  งำนกิจกรรมนักเรียน,  กำร
นิเทศน์ ,  กำรบริกำรสนับสนุนกำรศึกษำ,  กิจกรรม
ลูกเสือและยุวกำชำด,  กำรส่งเสริมพัฒนำหลักสูตร, 
กำรศึกษำอ่ืนๆ ฯลฯ 

2.3  แผนงำนสำธำรณสขุ 

-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัสำธำรณสขุ 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล,  กำรบริหำรทั่วไป ฯลฯ 
-  งำนโรงพยำบำล 
:  กำรรักษำพยำบำล,  กำรเภสัชกรรม,  งำนทันต
สำธำรณสุข,  งำนเวชกรรมสังคม,  งำนบริกำรส่งเสริม
อนำมัย,  งำนสถำนพักฟ้ืน,  กำรชันสูตรและรังสีวิทยำ,  
กำรป้องกันและบ ำบัดยำเสพติด,  กำรป้องกันและบ ำบัด
โรคเอดส์  ฯลฯ 
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                                                                                                                                /
ยุทธศำสตร์... 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 2 (ตอ่) 

:  กำรพฒันำดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพ
ชวีติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  งำนบรกิำรสำธำรณสขุ และงำนสำธำรณสุขอืน่ 
:  กำรบริกำรสำธำรณสุข,  งำนสำธำรณสุขอ่ืน, งำนวิจัย
สำธำรณสุข  ฯลฯ 

-  งำนศนูย์บรกิำรสำธำรณสุข 

:  กำรให้บริกำรรักษำพยำบำลในและนอกสถำนที่,  กำร
วำงแผนควบคุมกำรปฏิบัติงำนและประเมินผลตำมแผน 
ฯลฯ 

2.4   แผนงำนสงัคมสงเครำะห์ 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัสงัคมสงเครำะห์ 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรทั่วไป, กำรบริกำร
สำธำรณะ,  กำรวำงแผนสถิติด้ำนสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

-  งำนสวสัดกิำรสังคม และสงัคมสงเครำะห์ 
:  กำรสังคมสงเครำะห์,  กำรสวัสดิภำพเด็ก และเยำวชน, 
กำรสวัสดิกำรสังคม, กำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ฯลฯ 

2.5  แผนงำนสรำ้งควำมเข้มแขง็ของชมุชน 
-  งำนบรหิำรทัว่ไป 

:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรทั่วไป,  กำรจัดตั้ง
ประชำคม, กำรประชำสัมพันธ์, กำรจัดเก็บสถิติข้อมูล 
ฯลฯ 
-  งำนสง่เสรมิและสนบัสนนุควำมเข้มแขง็ชมุชน 
:  กำรจัดประชุมสัมมนำ,  กิจกรรมกำรให้ควำมรู้ทำงด้ำน
วิชำกำร,  กำรรณรงค์กิจกรรมเพ่ือให้เกิดกำรร่วมคิด ร่วม
ท ำ ร่วมแก้ไขปัญหำชุมชน เช่น ยำเสพติด โรคเอดส์ 
อำชญำกรรม ฯลฯ 
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/ยุทธศำสตร์... 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 3 

:  กำรพฒันำดำ้นกำรจัดระเบยีบชุมชน  สงัคม  และ
กำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

 

 

 

3.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรทั่วไป,กำรวำงแผน
ป้องกันภัย, กำรประชำสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
-  งำนเทศกจิ 
:  กำรบริหำรและบังคับกำรเทศกิจ, กิจกรรมด้ำนนิติกำร,  
กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย,  กำรบังคับให้เป็นไปตำม
กฎหมำยท้องถิ่น, กำรรักษำควำมปลอดภัยสถำนที่อำคำร 
ฯลฯ 
-  งำนปอ้งกันภยัฝำ่ยพลเรือน และระงบัอัคคภียั 
:  กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย,  กำรด ำเนินกำร
ระงับและบรรเทำสำธำรณภัย, กำรป้องกันอัคคีภัย,  ศูนย์
วิทยุสื่อสำร ฯลฯ 

 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 4 

:  กำรพฒันำดำ้นกำรคำ้กำรลงทนุ กำรท่องเทีย่ว
และกฬีำ 

 

 

 

4.1  แผนงำนกำรพำณชิย์ 

-  งำนกจิกำรสถำนธนำนุบำล 
:  งำนกิจกำรสถำนธนำนุบำล ฯลฯ 
-  งำนกจิกำรประปำ 
:  งำนผลิต,  งำนจ ำหน่ำยและบริกำร,  งำนมำตรำวัดน้ ำ,  
งำนธุรกำร,  งำนกำรเงินและบัญชี ฯลฯ 
-  งำนตลำดสด 
:  งำนจัดระเบียบตลำดสด,  กำรบริหำรงำน 
ตลำดสด ฯลฯ 
-  งำนโรงฆำ่สัตว ์
:  กำรบริหำรงำนโรงฆ่ำสัตว์ ฯลฯ 
4.2  แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม  และนนัทนำกำร -  
งำนกีฬำ  และนนัทนำกำร 
:  กำรส่งเสริมกิจกรรมกีฬำ,  งำนมวลชนด้ำนกีฬำและ
นันทนำกำร  ฯลฯ 
-  งำนวชิำกำร วำงแผนและสง่เสรมิกำรท่องเทีย่ว 
:  ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว,  ให้บริกำรท่องเที่ยว,  
งำนวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่ง
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ท่องเที่ยว ฯลฯ 

 
/ยุทธศำสตร์... 

 
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 

ยุทธศำสตร์ที ่ 5   

:  กำรพฒันำกำรบรหิำรจัดกำรและอนรุักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  แผนงำนกำรเกษตร 
-  งำนอนรุักษแ์หลง่น้ ำ และปำ่ไม้ 
: งำนป่ำไม้ชุมชนกำรพัฒนำระบบชลประทำน ฯลฯ 
5.2 แผนงำนเคหะ และชุมชน 

- งำนก ำจดัขยะมลูฝอย และสิง่ปฏิกลู 

:  ระบบกำรรักษำควำมสะอำด ,ระบบกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  กำรพัฒนำระบบจัดกำรมูลฝอย ฯลฯ 

- งำนบ ำบัดน้ ำเสยี 
:  ระบบควบคุมบ ำบัดน้ ำเสีย ,  ระบบกำรรักษำควำม
สะอำดคูคลอง  ระบำยน้ ำ  ฯลฯ 

: กำรพัฒนำระบบจัดกำรคุณภำพน้ ำ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แผนงำน 
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ยุทธศำสตร์ที ่ 7 

:  กำรพฒันำดำ้นระบบกำรบรหิำรจดักำรที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1  แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
-  งำนบรหิำรทัว่ไป 
:  กำรบริหำรงำนทั่วไป, กำรบริหำรงำนบุคคล,  กำร
พัฒนำระบบคอมพิวเตอร์และประมวลผลข้อมูลทั่วไป
ขององค์กร, กิจกำรทะเบียน, กำรปกครอง, กำร
ประชำสัมพันธ์, กำร้องทุกข์ ร้องเรียน, กำรประสำนงำน, 
กิจกำรสภำ, กำรเลือกตั้ง, กำรจัดท ำค ำสั่งประกำศ, กำร
พัฒนำบุคลำกร ฯลฯ 
-  งำนวำงแผนสถติ ิและวชิำกำร 
:  งำนวิชำกำรและแผน, กำรจัดท ำงบประมำณ, กำร
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณ, กำรวิเครำะห์
กำรใช้จ่ำยงบประมำณ,กำรจัดเก็บและวิเครำะห์ข้อมูล
สถิติฯ ฯลฯ 
-  งำนบรหิำรงำนคลงั  
:  กำรเบิกจ่ำย, กำรพัสดุ, กำรทรัพย์สิน, สถิติกำรเงิน
และกำรคลัง, กำรตรวจสอบบัญชี, กำรพัฒนำรำยได้, 
กำรจัดเก็บรำยได้, กำรซ่อมแซม บ ำรุงรักษำพัสดุ, 
กิจกรรมทำงวิชำกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง และกำรบัญชี, 
แผนที่ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน ฯลฯ  

 
 

 
/ยุทธศำสตร์... 
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ยุทธศำสตร์ที ่ 8  
:  กำรสง่เสรมิและพฒันำกำรเขำ้สูป่ระชำคม
เศรษฐกจิอำเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1  แผนงำนกำรรกัษำควำมสงบภำยใน 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบักำรรักษำควำมสงบภำยใน 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรทั่วไป, กำรวำงแผน
ป้องกันภัย, กำรประชำสัมพันธ์ป้องกันภัย ฯลฯ 
 -  งำนเทศกจิ 
:  กำรบริหำรและบังคับกำรเทศกิจ,  กิจกรรมด้ำนนิติ
กำร,  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย,  กำรบังคับให้
เป็นไปตำมกฎหมำยท้องถิ่น, กำรรักษำควำมปลอดภัย
สถำนที่อำคำร ฯลฯ 
-  งำนปอ้งกันภยัฝำ่ยพลเรือน และระงบัอัคคภียั 
: กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, กำรด ำเนินกำร
ระงับและบรรเทำสำธำรณภัย,กำรป้องกันอัคคีภัย, ศูนย์
วิทยุสื่อสำร ฯลฯ 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

8.2  แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรม  และนนัทนำกำร 
-  งำนวชิำกำร  วำงแผนและสง่เสริมกำรท่องเทีย่ว 
:  ประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยว,  ให้บริกำรท่องเที่ยว,  
งำนวำงแผนเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว, อนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ 
8.3  แผนงำนอตุสำหกรรม และกำรโยธำ 
-  งำนบรหิำรทัว่ไปเกีย่วกบัอตุสำหกรรม และกำรโยธำ 
:  กำรบริหำรงำนบุคคล, กำรบริหำรงำนทั่วไป, งำน
วำงแผน ฯลฯ 
-  งำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
:  กำรส ำรวจออกแบบ, กำรควบคุมกำรก่อสร้ำง,กำร
ตรวจสอบกำรก่อสร้ำง, งำนศูนย์เครื่องจักรกล, กำร
ควบคุมอำคำรผังเมือง, กำรควบคุมกำรซ่อมบ ำรุงทำง/
เครื่องจักร ฯลฯ 

: กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรคมนำคม กำรขนส่ง และ
ระบบโลจิสติกส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/.2 ยทธศำสตร์... 
 

2. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถำนกำรณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมำยควำมคำดหวังที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นในอนำคตข้ำงหน้ำ ซึ่งจะสำมำรถสะท้อนถึง
สภำพกำรณ์ของท้องถิ่นในอนำคตอย่ำงรอบด้ำน  ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมด้ำนต่ำงๆ จึงได้
ก ำหนดวิสัยทัศน์  คำดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนำคต  ดังนี้ 

 
       “ ต ำบลนำ่อยู ่ เชดิชคูณุธรรม  น้อมน ำเศรษฐกจิพอเพยีง ” 

 
 2.2 ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นหลักกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง (พ.ศ.2561 - 2564) 
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คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมกับประชำคมท้องถิ่น  ส่วนรำชกำร  
รัฐวิสำหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่ำงๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ก ำหนดประเด็นหลักกำรพัฒนำ  6  ด้ำน 6 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม อำชีพและคุณภำพชีวิต 
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที ่1 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 พันธกิจ   : ปรับปรุงและพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภค  
 เป้ำประสงค์ : สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร 

ของประชำชน 
 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  : มีเส้นทำงท่ีได้มำตรฐำนเพ่ิมข้ึน 

 
กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 

1.กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบสำธำรณูปกำร 
ไฟฟ้ำ ประปำให้ครบถ้วน 

จ ำนวนกำรพัฒนำ ไฟฟ้ำ ประปำ ที่เพิ่มขึ้น 

2.กำรส่งเสริมและพัฒนำปรับปรุง ก่อสร้ำง ถนน 
สะพำนและทำงระบำยน้ ำ 

จ ำนวนถนน สะพำน สิ่งก่อสร้ำงและร่องระบำยน้ ำ
ที่เพ่ิมขึ้น 

3.กำรส่งเสริมและพัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ ำ
สำธำรณะให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคและบริโภค 

จ ำนวนแหล่งน้ ำที่เพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 

/ยุทธศำสตร์... 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ที ่2 :  กำรพัฒนำด้ำนสังคม อำชีพและคุณภำพชีวิต 
 พันธกิจ   :  กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง  

สำมำรถพ่ึงตนเองได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 เป้ำประสงค์ : ประชำชนในต ำบลสำมำรถพ่ึงตนเองได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  :จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

      



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

 
กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 

1)กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสังคมและอำชีพ 
  

จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิมข้ึน 

2) กำรพัฒนำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
 

จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิมข้ึน 

3) กำรส่งเสริมและพัฒนำทุนวัฒนธรรมจริยธรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิมข้ึน 

4) กำรส่งเสริมและพัฒนำทุนมนุษย์และกำรศึกษำ จ ำนวนทุนที่เพ่ิมขึ้น 
5) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งแก่ประชำชนทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต 

จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิมข้ึน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 :  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ   :  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
 

 เป้ำประสงค์ : เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  :จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 
 

กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
ด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 

จ ำนวนแหล่งที่จ ำกัดขยะมูลฝอย 

2.กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ ำ ป่ำไม้)  
ให้อุดสมบูรณ์ 
 

จ ำนวนโครงกำรที่เพ่ิมข้ึน 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  : กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมม่ันคง 
 พันธกิจ   :  กำรส่งเสริมด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำมมั่นคง  

 
 เป้ำประสงค์ : เพ่ือกำรพัฒนำควำมสงบเรียบร้อยให้กับประชำชน 

 
 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  :จ ำนวนประชำชนที่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 

      



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบสังคม
เสริมสร้ำงกำรพ่ึงพำตนเองของคนในสังคม 

จ ำนวนประชำชนในชุมชนได้รับควำมรู้ที่เพ่ิมข้ึน 

2.กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรป้องกันอุบัติภัย 
  

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำที่เพ่ิมขึ้น 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 5  :  กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

 พันธกิจ   :  กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว และกำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพ่ือพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

 เป้ำประสงค์ : เพ่ือกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  :ประชำชนในต ำบลสำมำรถใช้ประโยชน์เพิ่มมำกข้ึน 
 

กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำใน
กำรบริหำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

จ ำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ยุทธศำสตร์... 
 
ยุทธศำสตร์ที่  6 :  กำรพัฒนำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

 พันธกิจ   : กำรสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรที่ดี โดยให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ  
กำรวำงแผนพัฒนำ กำรตรวจสอบ เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรบริหำรและกำรปกครอง 
 

 เป้ำประสงค์ : เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนในท้องถิ่น 
 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์  :ประชำชนที่มำรับบริกำรเพ่ิมมำกข้ึน 

      



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

 

กลยุทธ์ / แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยทุธ/์แนวทำงกำรพฒันำ ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

บุคลำกรมีกำรพัฒนำควำมรู้เพ่ิมข้ึน 

 2. กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรท ำงำนโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

มีวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 

 3. กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบติดตำม
และประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

มีกำรพัฒนำที่เพ่ิมมำกข้ึน 

 4. กำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพ
ระบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัยอย่ำงครบวงจร 

ประชำชนที่ได้รับบริกำรเพ่ิมมำกข้ึน 

 5. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governments) ใน 
อปท. 
ทุกระดับ 

ประชำชนที่ได้รับบริกำรเพ่ิมมำกข้ึน 

 6. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน  

เจ้ำหน้ำที่ได้รับฟังควำมคิดเห็นของประชำน 
เพ่ิมมำกข้ึน 

 

 
 
2.3 เป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์ในกำรพัฒนำ 
               1.สำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน มีประสิทธิภำพและเพียงพอต่อควำมต้องกำร 
ของประชำชน 

                          2.ประชำชนในต ำบลสำมำรถพ่ึงตนเองได้ ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
     3.เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ดี และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
     4.เพ่ือกำรพัฒนำควำมสงบเรียบร้อยให้กับประชำชน 

5.เพ่ือกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
6.เพ่ือกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรงำนในท้องถิ่น 

 
 

/ตัวชี้วัด... 
 

       2.4 ตัวชี้วัด 
 1) กรณีโครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน วัดคุณภำพงำนจำกกำรที่ คกก.ตรวจรับงำนจ้ำงตรวจรับ

งำนโดยจะต้องได้คุณภำพงำนที่ดี ไม่มีปัญหำและข้อท้วงติง 

     



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

2) กรณีโครงกำรด้ำนอื่นๆ วัดจำกกำรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในโครงกำรทุกประกำร 
 

       2.5 คำ่เป้ำหมำย 
  

ยุทธศำสตร ์ เป้ำหมำย 
1. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน มีเส้นทำงที่ได้มำตรฐำนเพิ่มขึ้น 
2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพ และคุณภำพ
ชวีติ 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

3. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

จ ำนวนโครงกำรที่ได้รับจัดสรรเพิ่มขึ้น 

4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรรักษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยและควำมมัน่คง 

จ ำนวนประชำชนที่ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมสงบเรียบร้อย 

5. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรท่องเทีย่ว ประชำชนในต ำบลสำมำรถใช้ประโยชน์เพิ่มมำก
ขึ้น 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นระบบบริหำรจดักำรทีด่ี ประชำชนที่มำรับบริกำรเพิ่มมำกขึ้น 
 
 2.6 กลยุทธ์ 

1. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
กลยทุธ ์

1.กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบสำธำรณูปกำร ไฟฟ้ำ 
ประปำให้ครบถ้วน 
2.กำรส่งเสริมและพัฒนำปรับปรุง ก่อสร้ำง ถนน 
สะพำนและทำงระบำยน้ ำ 
3.กำรส่งเสริมและพัฒนำปรับปรุงแหล่งน้ ำสำธำรณะ
ให้เพียงพอต่อกำรอุปโภคและบริโภค 

 
2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพ และคุณภำพชวีติ 

กลยทุธ ์
1)กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนสังคมและอำชีพ 
  
2) กำรพัฒนำงำนด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
 
3) กำรส่งเสริมและพัฒนำทุนวัฒนธรรมจริยธรรม 
และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4) กำรส่งเสริมและพัฒนำทุนมนุษย์และกำรศึกษำ 
5) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
แก่ประชำชนทั้งสุขภำพกำยและสุขภำพจิต 

 
 

/ยุทธศำสตร์… 
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3. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
กลยทุธ ์

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมใน
ด้ำนขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
2.กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ ำ ป่ำไม้)  
ให้อุดสมบูรณ์ 
 

 

4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมมัน่คง 
กลยทุธ ์

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดระเบียบสังคม
เสริมสร้ำงกำรพ่ึงพำตนเองของคนในสังคม 
2.กำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำนกำรป้องกันอุบัติภัย   

 

5. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรท่องเทีย่ว 
กลยทุธ ์

กำรส่งเสริมและพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกับ
ภำคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถำบันกำรศึกษำใน
กำรบริหำรด้ำนกำรท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 

 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 
กลยทุธ ์

 1. กำรส่งเสริมและพัฒนำขีดควำมสำมำรถ
กำรท ำงำนของบุคลำกรให้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้
และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 2. กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบข้อมูล
สำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรท ำงำนโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3. กำรส่งเสริมและพัฒนำระบบติดตำมและ
ประเมินผลกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4. กำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพ
ระบบกำรให้บริกำรที่ทันสมัยอย่ำงครบวงจร 
 5. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governments) ใน อปท. 
ทุกระดับ 
 6. กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน  
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  /2.7 จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์... 

 
 2.7 จดุยนืทำงยทุธศำสตร์ 

จำกประเด็นควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับที่ 11  ยุทธศำสตร์ชำติ และยุทธศำสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนในกำรน ำมำ
เป็นแนวทำงก ำหนดประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำรก ำหนดประเด็น
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ชัดเจนจะเป็นกำรเตรียมกำรพัฒนำ  เป็นกำรน ำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้ำง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมควำมพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สำมำรถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจำกกำรสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงเหมำะสม โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำ
คน สังคมเศรษฐกิจภำยในชุมชนให้มีคุณภำพ ใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ภำยในชุมชนอย่ำงคุ้มค่ำและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และควำมคิดสร้ำงสรรค์ บน
พ้ืนฐำนกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน ำไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง จึงได้ก ำหนดจุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ (Positioning) คือ เป็นท้องถิ่นน่ำอยู่  ควบคู่กำรศึกษำ พัฒนำสินค้ำหนึ่งต ำบล ชุมชนวัฒนธรรม 
น ำพำแหล่งท่องเที่ยว 

 
2.8  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

   กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/กำรวิเครำะห.์.. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 3.1 กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปั จจั ยและสถำนกำรณ์ กำร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย กำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
ด้ำนทรัพย์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรำย ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำใน
ปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต  โดยกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค  SWOT   ดังนี้ 
                     ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำส  กำร
พัฒนำในอนำคต ของท้องถิ่นด้วยเทคนิค SWOT Analysis  

 
จุดแข็ง 
 
1.  ต ำบลโคกกว้ำงพ้ืนที่ปลูกยำงพำรำ จ ำนวน ร้อยละ 80% 
2.  ต ำบลโคกกว้ำงมีกำรปลูกพืชสวน เช่น ปลูกข้ำวโพด ,ปลูกมะเขือเทศ ฯลฯ 
3.  ต ำบลโคกกว้ำงมีบึงหมอเฒ่ำเป็นจุดชมวิวและแหล่งท่องเที่ยว 
4.  ต ำบลโคกกว้ำงมีทรัพยำกรป่ำไม้ 
5.  ต ำบลโคกกว้ำงมีควำมสะดวกในกำรติดต่อกำรค้ำขำยกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
6.  ต ำบลโคกกว้ำงมีควำมสะดวกในกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วนรำชกำรเพรำะระยะทำงลดลง 
 
จุดอ่อน 
1. รำคำยำงพำรำตกต่ ำ 
2. ไม่มีศูนย์กลำงจ ำหน่ำยพืชสวน 
3. ไม่มีงบประมำณมำพัฒนำในกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึงหมอเฒ่ำ 
4. ขำดเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยตำมแนวชำยแดน 
 
โอกำส 
1. กำรส่งออกยำงพำรำ 
2. เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
3. นโยบำยของรัฐบำล 
4. กำรพัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
อุปสรรค 
1. กำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ 
2. ยำเสพติดเข้ำมำตำมแนวชำยแดน 
3. สภำพภูมิอำกำศ (น้ ำท่วม,ภัยแล้ง,พำยุ,ภัยธรรมชำติ) 
4. ค่ำครองชีพสูง 
5. กำรบุกรุกท่ีสำธำรณะ 
6. ปัญหำต่ำงด้ำวหลบหนีเข้ำเมือง 
7.ปัญหำขำดพ้ืนที่ท ำกินเนื่องจำกรัฐบำลประกำศให้พ้ืนที่ท ำกินของรำษฎร์เป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 

/กำรสรุปสถำนกำรณ์... 
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กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ (กำรวิเครำะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกำส และอุปสรรค)  
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ เพ่ือชี้ให้เห็นถึง
ศักยภำพ  ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ดังต่อไปนี้    

 (1)  กำรวเิครำะห์ข้อมลูเพื่อกำรจดัท ำแผนพฒันำ 
    ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

1)  มีเส้นทำงคมนำคมในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้ำหมำยคือต้องกำรให้ได้มำกกว่ำนี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหำรมี
นโยบำยที่จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสำย  ปัญหำคือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  จะด ำเนินกำรได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สำธำรณะ  กำร
แก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และ
วิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้
แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับต ำบล 

2)  กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 
100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำงทำงหรือที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เช่นเดียวกับถนน  กำรแก้ปัญหำคือ  ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย 
เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่  และวิธีกำรที่จะด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้  องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับต ำบล  

3)  กำรประปำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีกิจกำรประปำเป็น
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเองอยู่ทั้งหมด 8 หมู่บ้ำน สำมำรถให้บริกำรได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  คิด
เป็น 100 เปอร์เซ็นต์  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีกำรขอควำมอนุเครำะห์เรื่องน้ ำไม่เพียงพอในช่วง
ฤดูแล้ง กำรแก้ปัญหำคือ กำรให้บริกำรน้ ำกับผู้ที่ประสบปัญหำในทันที  กำรพิจำรณำโครงกำรต่ำงๆ   ที่ไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้นั้น  เช่น  โครงกำรก่อสร้ำงระบบน้ ำประปำขนำดใหญ่ ฯลฯ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็
ได้น ำบรรจุในแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือที่จะพิจำรณำด ำเนินกำรในปีต่อไป   เมื่อมีงบประมำณและควำมจ ำเป็นก็
สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนต่อไป   
     ดำ้นที่อยู่อำศัยและกำรอปุโภคบรโิภค  
                                    จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรในพ้ืนที่มีที่อยู่อำศัยที่มั่นคง 
ปัญหำคือ ยังมีครัวเรือนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือในกำรซ่อมแซมท่ีอยู่อำศัย  กำรแก้ปัญหำคือองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลได้มีโครงกำรซ่อมแซมบ้ำนคนจน   แต่งบประมำณมีจ ำกัดถ้ำมีงบประมำณที่มำกกว่ำนี้องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลก็จะด ำเนินกำรให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  บ้ำนเรือนส่วนมำกมีควำมเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในหมู่บ้ำนไม่มีมีกำรเกิดมลพิษ เพรำะในต ำบลไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรม ทุก
ครัวเรือนมีน้ ำส ำหรับบริโภค โดยบำงครัวเรือนซื้อน้ ำที่บรรจุในถังหรือขวด   

 (2)  กำรวเิครำะห์ข้อมลูด้ำนเศรษฐกจิ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ท ำกำรเกษตร ร้อย

ละ  70 เช่น ยำงพำรำ ข้ำว มันส ำปะหลัง ตำมล ำดับ  รำยได้ส่วนมำกมำจำกกำรท ำกำรเกษตร  และมีรำยได้
จำกสัตว์เลี้ยงไม่มำก  คนอำยุ 15 - 60 ปี มีอำชีพและรำยได้ ร้อยละ  90  มีอำชีพและมีรำยได้  หมู่บ้ำนใน
เขตต ำบลบำงหมู่บ้ำนมีอำชีพค้ำขำย  มีร้ำนค้ำ  ท ำให้มีรำยได้มำกจำกกำรค้ำขำย ซึ่งภำวะเศรษฐกิจของต ำบล
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จึงไม่เท่ำกัน แต่ปัญหำก็คือ รำยได้เฉลี่ยต่ ำกว่ำคนละ  30,000  บำทต่อปีร้อยละ  75  ไม่มีกำรเก็บออม 
สำเหตุเป็นเพรำะว่ำรำคำผลผลิตทำงกำรเกษตรต่ ำค่ำครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชำกรมีพ้ืนที่
ในกำรทำงเกษตรบำงส่วนในที่ที่มีน้ ำท่วมเป็นประจ ำ  บำงพ้ืนที่ภำวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในกำรท ำกำรเกษตร
น้อย  

/กำรวิเครำะห.์. 
            (3)  กำรวเิครำะหข์้อมลูสังคม   

           ดำ้นแรงงำน 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  15 - 60  ปี อยู่ใน

ก ำลังแรงงำน โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  25 - 50 ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำง
ท ำงำนนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ใน
เมืองที่มีโรงงำนอุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำง
แรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 

           ดำ้นสขุภำพและสำธำรณสขุ 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มี

กำรคัดกรองสุขภำพให้กับประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน 
เบำหวำน  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ -ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติ เข้ำรับกำร
รักษำพยำบำล  ปัญหำคือประชำชนบำงรำยไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหน่วยงำนสำธำรณสุข โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้หมู่บ้ำนเห็น
ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี  ส ำหรับเด็กแรกเกิด - 6  ปี  ผู้ปกครองสำมำรถเลี้ยงดูตรงตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพื้นฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ  กำรใช้ยำเพ่ือบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วย
ที่ไม่เหมำะสม  กำรออกก ำลังกำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกรส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำ
เหล่ำนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยำบำล  สำธำรณสุข   จัด
กิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหำ   

          ดำ้นกำรศกึษำ 
    จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ ประชำกรอำยุ 15 - 60 ปีเต็ม ร้อยละ 
99  อ่ำนเขียนภำษำไทยและคิดเลขอย่ำงง่ำยได้  เด็กอำยุ  6 - 14  ปี  ร้อยละ  100 ได้รับกำรศึกษำภำค
บังคับ 9 ปี  ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4  หรือเทียบเท่ำ และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงำนท ำ ร้อยละ  99   ด้ำน
กำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ปัญหำคือ  ยังไม่สำมำรถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  กำรแก้ปัญหำขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  กำรสนับสนุนอำหำรเสริมนม  อำหำร
กลำงวัน ในหับทำงโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่ำงๆ กับทำงโรงเรียน     

          ดำ้นคำ่นยิมของคนในพื้นที่ 
    จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำกรมีกิจกรรมทำงศำสนำ (พุทธ)  
ประชำกรในเขตต ำบลให้ควำมร่วมมือกันท ำกิจกรรมสำธำรณะต่ำงๆ  ผู้สูงอำยุ  ผู้พิกำรได้รับกำรดูแล  ปัญหำ
คือ ประชำกรในครัวเรือนมีกำรดื่มสุรำ สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งครำว บำงครัวเรือนขำดควำมอบอุ่น  กำร
แก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือ จัดกิจกรรมต่ำงๆ ในต ำบล  พยำยำมท่ีจะให้ทุกส่วนทุกฝ่ำยทุกคนมี
ส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของกำรดื่มสุรำ  ให้หมู่บ้ำนเห็นควำมส ำคัญของครอบครัว  เช่น  กำรแข่งขัน
กีฬำชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์ งำนประเพณี เป็นต้น 
             ด้ำนควำมปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ 
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จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ส่วนมำกครัวเรือนมีกำรป้องกัน
อุบัติภัยอย่ำงถูกวิธี  มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีเพียงบำงครอบครัวที่ไม่มีกำรป้องกันอุบัติเหตุ  
อำชญำกรรม  วิธีกำรแก้ปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมอ ำนำจหน้ำที่และ
งบประมำณที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด  คือกำรติดตั้งสัญญำณไฟกระพริบทำงร่วมทำงแยก และลูกศรบอกทำง รวมทั้ง
ได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริกำร  ในช่วงเทศกำลที่มีวันหยุดหลำยวันเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับประชำชน  
แต่ปัญหำที่พบเป็นประจ ำคือกำรทะเลำะวิวำทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพำะในสถำนที่จัดงำนดนตรี  งำนมหรสพ  
เป็นปัญหำที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่ำงมำก  กำรแก้ไขปัญหำ คือกำรแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลำนของตนประชำสัมพันธ์  

/ให้ทรำบถึง.. 
 

ให้ทรำบถึงผลกระทบ  ผลเสียหำย  และโทษที่ได้รับจำกกำรเกิดเหตุทะเลำะวิวำท  กำรขอควำมร่วมมือไปยัง
ผู้น ำ  กำรขอก ำลังจำก ต ำรวจ  ผู้น ำ  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดควำมรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยัง
เป็นปัญหำที่ปัจจุบันไม่สำมำรถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีกำรร่วมมือกันหลำยฝ่ำย เป็นเรื่องที่ทำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลจะต้องหำวิธีที่จะแก้ไขปัญหำให้กับประชำชนต่อไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้      
             ด้ำนยำเสพติด  
    ปัญหำยำเสพติดในต ำบลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จำกกำรที่ทำง
สถำนีต ำรวจภูธรอ ำเภอบุ่งคล้ำ ได้แจ้งภำพรวมทรำบนั้นพบว่ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีผู้ที่ติดยำเสพ
ติด ควรได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ  ประชำชน  หน่วยงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจ ำให้มำกกว่ำนี้ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ เท่ำนั้น  เช่น  กำรณรงค์  กำรประชำสัมพันธ์  กำรแจ้งเบำะแส  กำรฝึกอบรมให้ควำมรู้  ถ้ำ
นอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้
ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

(4)  กำรวเิครำะห์ข้อมลูด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 
ในพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่วนมำกเป็นพื้นที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  

ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  อำกำศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหำ ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำ ส ำหรับ
กำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  ปัญหำด้ำนขยะ  กำรแก้ไขปัญหำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชนและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของ
ประชำชน  เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ 
ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ 
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน  ฯลฯ   

(5)  ดำ้นกำรเมือง – กำรบรหิำร 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดตั้งหมู่บ้ำนในเขตต ำบล  มีทั้งหมด 9 หมู่บ้ำน  แต่ละ

หมู่บ้ำนมีสมำชิกสภำหมู่บ้ำนละ 2 รวม 18 คน ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้งเป็นอย่ำงดี ปัญหำ
คือกำรแข่งขันทำงกำรเมืองค่อนข้ำงสูง มีจุดที่น่ำสังเกตคือ มีกำรย้ำยเข้ำย้ำยออกช่วงที่จะมีกำรเลือกตั้ง เป็น
บำงหมู่บ้ำนไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  สมำชิกสภำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  โดยเฉพำะ กำร
คัดเลือกผู้ใหญ่บ้ำน  กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคือ  ขอควำมร่วมมือ  ผู้น ำ  เจ้ำหน้ำที่ที่มี
หน้ำที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รำยงำนอ ำเภอทรำบ  กำรรณรงค์  ประชำสัมพันธ์  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมำยของกำรเลือกตั้งที่กระท ำได้และท ำไม่ได้ให้ประชำชนได้รับทรำบ 
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก็ได้พยำยำมแก้ไข  โดยเรื่องจำกกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น

    



งานนโยบายและแผน 
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ทุกชุมชนในเขตต ำบล  ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จำกผลกำรประชุมทุกครั้งที่องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลจัดขึ้น มีประชำชนสนใจเข้ำร่วมประชุมรวมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย   ส่งผลให้
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน  และประชำชนได้รับประโยชน์ และมี
ส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล นอกจำกนี้  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้จัดโครงกำรอบรม
ศึกษำ  ดูงำน  ของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ  พนักงำนส่วนต ำบล โครงกำรอ่ืนๆ ส ำหรับประชำชนอีกหลำย
โครงกำร  เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้เจริญเท่ำเทียมกับ
อบต. อื่นๆ และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีโครงกำรจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภำพ  โครงกำรบำงโครงกำรต้องระงับไว้เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ   มีอัตรำก ำลังพนักงำน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในด้ำนบริกำร 

/กำรประเมิน. 
 3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนั้น  ได้ท ำกำรประเมิน
สถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้   

ดำน 
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้ม 

ภำยนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขำยและปรมิำณ
ของปญัหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พืน้ทีเ่ปำหมำย/ 
กลุม่เปำ้หมำย 

ควำมคำดหวงัและ 
แนวโนม 
อนำคต 

1. กำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1) ขำดแคลนแหล่งน้ ำใน
กำรเกษตรและน้ ำประปำ
ส ำหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มำตรฐำน 

- แหล่งน้ ำและ
น้ ำประปำในกำร
อุปโภค-บริโภค 

- ในต ำบลโคกกว้ำง - ประชำชนมีแหล่ง
น้ ำและมีน้ ำประปำ
ใช้อย่ำงพอเพียงมี
คุณภำพตำม
มำตรฐำนมำกข้ึน 

2) ไฟฟ้ำส่องสวำ่งทำงและ
ที่สำธำรณะยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรครอบคลุมพืน้ที่
ได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้ำ - ทำงและที่
สำธำรณะในต ำบล
โคกกว้ำง 

- ทำงและที่
สำธำรณะมีแสงสว่ำง
เพียงพอประชำชน
ได้รับควำมสะดวกใน
กำรสัญจรไปมำและ
ป้องกันกำรเกิด
อำชญำกรรมได ้

3) ระบบระบำยน้ ำยังไม่
เพียงพอ เกิดกำรอุดตัน ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อควำมร ำคำญ 

- รำง/ท่อระบำยน้ ำ - พื้นที่ในต ำบล  โคก
กว้ำง 

- มีรำงระบำยน้ ำ
สำมำรถระบำยน้ ำได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ควำมร ำคำญ 

4) ประชำชนต้องกำร
เส้นทำงในกำรสัญจรไปมำ
เพิ่มมำกขึ้นและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลไม่
สำมำรถด ำเนินกำรได้
เนื่องจำกงบประมำณไม่
เพียงพอ   

- เส้นทำงคมนำคม - เส้นทำงคมนำคมที่
ประชำชนมีควำม
ต้องกำรให้
ด ำเนินกำร 

- มีเส้นทำงในกำร
คมนำคมเพียงพอ
และ ประชำชนได้รับ
ควำมสะดวกในกำร
สัญจรไปมำ 
 

2. กำรพัฒนำด้ำน 1) มีกำรระบำดของโรค - ด้ำนสำธำรณสุข - ในต ำบลโคกกว้ำง ในพื้นทีไ่ม่มีกำร
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สังคม อำชีพ และ
คุณภำพชีวิต 
 

อุบัติใหม่ โรคระบำด 
โรคติดต่อ 

ระบำดของโรคอุบัติ
ใหม่  โรคระบำด  
โรคติดต่อ 

2) ประชำชนในพืน้ที่ป่วย
เป็นโรคเร้ือรังแนวโน้มที่
เพิ่มข้ึน เช่น เบำหวำน 

- ประชำชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้่วย 

 

 
 

/3.2 กำรประเมิน ต่อ... 
 
 

 

ดำน 
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้ม 

ภำยนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขำยและปรมิำณ
ของปญัหำ/ 

ควำมต้องกำร 

พืน้ทีเ่ปำหมำย/ 
กลุม่เปำ้หมำย 

ควำมคำดหวงัและ 
แนวโนม 
อนำคต 

 3) ปริมำณขยะและน้ ำเสีย
เพิ่มมำกขึ้น 

 - ในต ำบลโคกกว้ำง - ปริมำณขยะและน้ ำ
เสียถูกก ำจัดให้หมด
ด้วยวิธีกำรที่ถูกต้อง 

4) ประชำชนบริโภคอำหำร
ที่ปลอดภัย 

- ประชำชนในต ำบล
โคกกว้ำง 

- ประชำชนทรำบ
และสำมำรถเลือก
บริโภคอำหำรที่
ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

5) ประชำชนในพืน้ที่บำง
รำยมีที่อยู่อำศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อำศัย - ประชำชนในพื้นที่
ที่ได้รับควำมเดือน
ร้อนเร่ืองที่อยู่อำศัย 

- ประชำชนในพื้นที่
ได้รับควำมช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย
ให้มั่งคงแข็งแรง  

 (6) ประชำชนบำงครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ ำที่ยังไม่
สะอำดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จำกน้ ำฝน น้ ำทีไ่ม่ได้
คุณภำพ มีตะกอน  

- กำรอุปโภค-บริโภค - ประชำชนในต ำบล
โคกกว้ำง 

- ประชำชนบริโภค
น้ ำทีส่ะอำดถูก
สุขลักษณะ 

 7) กำรศึกษำสื่อกำรเรียน
กำรสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบักำรศึกษำ
ต่อในระดับที่สงูกว่ำขั้น
พื้นฐำน และขำด
งบประมำณในกำรศึกษำ 
ครอบครัวยำกจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
ต ำบลโคกกว้ำง 

- มีสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้น มี
งบประมำณใน
กำรศึกษำเล่ำเรียน 

8) เด็กและผู้สูงอำยบุำง
ครอบครัว ผู้สูงอำยุอยู่ตำม
ล ำพัง และรับภำระในกำร
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอำยุและเด็กใน
ต ำบลโคกกว้ำง 

- ผู้สูงอำยุและเด็ก
ได้รับกำรดูแลทีด่ ี
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ดำน 
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้ม 

ภำยนอกที่เกีย่วขอ้ง 

ขอบขำยและ
ปรมิำณของ

ปญัหำ/ 
ควำมต้องกำร 

พืน้ทีเ่ปำหมำย/ 
กลุม่เปำ้หมำย 

ควำมคำดหวงัและ 
แนวโนม 
อนำคต 

 9) ผู้พิกำรไมไ่ด้รับควำมช่วยเหลือใน
ด ำรงชีวิต 

 - ผู้พิกำรในต ำบล
โคกกว้ำง 

- ผู้พิกำรได้รับควำม
ช่วยเหลือในกำร
ด ำรงชีวิตและทั่วถึง 

10) เยำวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ สิ่ง
ลำมก  บุหร่ี เหล้ำ สำเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยำวชนและ
วัยรุ่นในต ำบล โคก
กว้ำง 

- เยำวชนและวัยรุ่นมี
อนำคตที่ด ี

11) ประชำชนกรอำยุตั้งแต่ 35 ข้ึน
ไป  ไมไ่ด้ตรวจสุขภำพประจ ำปี
   

- ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงที่
อำยุ 35  ขึ้นไป 

- ประชำชนที่อำยุ 35 
ขึ้นไปได้รับกำรตรวจ
สุขภำพทุกคน  

3. กำรพัฒนำด้ำน
กำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) ปริมำณขยะและน้ ำเสียเพิ่มมำก
ขึ้น 

- ด้ำน
สำธำรณสุข 

- ประชำชนต ำบล
โคกกว้ำง 

- ปริมำณขยะและน้ ำ
เสียถูกก ำจัดให้หมด
ด้วยวิธีกำรที่ถูกต้อง 

4. กำรรักษำควำม
สงบเรียบร้อยและ
ควำมมั่นคง 

1) ประชำชนไม่มีกำรวำงแผนในกำร
ด ำเนินงำน 

- กำรวำงแผน - ประชำชนต ำบล
โคกกว้ำง 

- ประชำชนสำมำรถ
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนได้เอง 

2) ปัญหำยำเสพติด และสิ่งผดิ
กฏหมำย 

- กำรวำงแผน - ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำง 

- ปัญหำยำเสพติด 
และสิ่งผิดกฏหมำย
ลดลง 

5. กำรพัฒนำด้ำน
กำรท่องเที่ยว 

1) ประชำชนไม่มีกำรวำงแผนในกำร
ด ำเนินงำน 

- กำรวำงแผน - ประชำชนต ำบล
โคกกว้ำง 

- ประชำชนสำมำรถ
วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนได้เอง 

2) ขำดกำรประชำสัมพันธ์ - กำรวำงแผน - พื้นที่ในต ำบล 
โคกกว้ำง 

- มีกำรประชำสัมพนัธ ์

6. ด้ำนบริหำร
จัดกำรที่ดี  

1) นโยบำยที่เร่งด่วนเกินไปท ำให้
กำรด ำเนินงำนขำดประสิทธิภำพ 

- ระยะเวลำใน
กำรด ำเนินงำน 

- องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล    โคก
กว้ำง 

- ปัญหำเรื่องควำม
เร่งด่วนของกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยควรระบุ
ห้วงเวลำให้ชัดเจนเพื่อ
ควำมมีประสทิธิภำพ
ของงำน 

2) บุคลำกรไม่เพียงพอต่อกำร
บริหำรจัดกำรงำน 

- จ ำนวน
บุคลำกร 

- องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบล    โคก
กว้ำง 

กำรปฏิบัติงำนเกิด
ควำมล่ำช้ำเนื่องจำก
บุคลำกรน้อยควรเพิ่ม
บุคลำกรให้เพียงพอ 

 
 
 

     



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 
1.  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำและแผนงำน   

ที ่ ยทุธศำสตร ์ ดำ้น แผนงำน 
หนว่ยงำน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงำน
สนบัสนนุ 

1 ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

กำรเศรษฐกิจ อุตสำหกรรมและกำร
โยธำ 

กองช่ำง 
องค์กำร
บริหำรส่วน
ต ำบล    
โคกกว้ำง 

2 ด้ำนสังคม อำชีพและ
คุณภำพชีวิต 

บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลดัอบต. 
บริกำรชุมชน กำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ 
บริกำรชุมชน สำธำรณสุข กองสำธำรณสุขฯ 
บริกำรชุมชน สร้ำงควำมเข้มแข็งของ

ชุมชน 
ส ำนักปลดั อบต. 

บริกำรชุมชน กำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ 

กำรด ำเนินงำน งบกลำง ส ำนักปลดั อบต. 
3 ด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลดัอบต. 
บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป กองสำธำรณสุขฯ 

4 ด้ำนกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยและควำมมั่นคง 

บริหำรทั่วไป กำรรักษำควำมสงบ
ภำยใน 

ส ำนักปลดัอบต. 

5 ด้ำนกำรท่องเที่ยว บริกำรชุมชน กำรศำสนำ วัฒนธรรม 
และนันทนำกำร 

กองกำรศึกษำฯ 

6 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรที่
ด ี

บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักปลดัอบต. 

  บริหำรทั่วไป บริหำรงำนท่ัวไป กองคลัง 
บริกำรชุมชน กำรศึกษำ กองกำรศึกษำฯ 
บริกำรชุมชน สำธำรณสุข กองสำธำรณสุขฯ 
บริกำรชุมชน เคหะและชุมชน กองช่ำง 

รวม 6 ยทุธศำสตร ์ 4 ดำ้น 9 แผนงำน 5 ส ำนกั/กอง 

 
 
  

 

 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

     



งานนโยบายและแผน 
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                 บัญชสีรปุโครงกำรพฒันำ   แบบ ผ.01 

แผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565)   

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกกว้ำง อ ำเภอบุง่คลำ้  จงัหวดับึงกำฬ   

              

ยทุธศำสตร ์

 ป ี2561   ป ี2562   ป ี2563   ป ี2564  ป ี2565 รวม 5 ป ี

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

จ ำนวน
โครงกำร 

 งบประมำณ 
(บำท)  

1. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรพฒันำระบบ
โครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                    
    

  1.1 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
         

64  
     

23,390,000  
       

135  
      

47,955,000  
         

142  
     

49,889,000  
      

142  
     

49,889,000  
        

142  
            

50,639,000  625 221,762,000 

  รวม 
         

64  
     

23,390,000  
       

135  
      

47,955,000  
         

142  
     

49,889,000  
      

142  
     

49,889,000  
        

142  
            

50,639,000  
       

625  
221,762,000 

2. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชพีและ
คุณภำพชวีติ  

                        

  2.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            

5  
           

130,000  
            

9  
            

285,000  
           

17  
           

525,000  
         

17  
           

525,000  
          

17  
                 

525,000  44 1,990,000 

  2.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
            

7  
       

4,334,522  
            

9  
         

4,379,522  
              

9  
        

4,379,522  
           

9  
       

4,379,522  
             

9  
              

4,379,522  43 21,852,610 

  2.3 แผนงำนสำธำรณสุข 
            

4  
           

617,500  
            

6  
            

687,500  
              

6  
           

687,500  
           

6  
           

687,500  
             

6  
                 

687,500  28 3,367,500 

  2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
            

3  
             

60,000  
            

8  
            

200,000  
              

8  
           

200,000  
           

8  
           

200,000  
             

8  
                 

200,000  40 860,000 

  
2.5 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

            
2  

             
30,000  

            
7  

            
125,000  

              
7  

           
125,000  

           
7  

           
125,000  

             
7  

                 
125,000  

30 530,000 

  2.6 แผนงำนงบกลำง 
            

4  
       

5,584,400  
            

4  
         

7,122,000  
              

4  
        

7,134,000  
           

4  
       

7,134,000  
             

4  
              

7,134,000  20 34,108,400 
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  รวม 
         

25  
     

10,756,422  
          

43  
      

12,799,022  
           

51  
     

13,051,022  
         

51  
     
13,051,022  

          
51  

            
13,051,022  205 62,708,510 

3. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรจดักำร
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 

                        

  3.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
            

3  
           

140,000  
            

4  
            

240,000  
              

4  
           

240,000  
           

4  
           

240,000  
             

4  
                 

240,000  
19 1,100,000 

  3.2 แผนงำนสำธำรณสุข 
            

1  
             

20,000  
            

1  
              

20,000  
              

2  
             

30,000  
           

2  
             

30,000  
             

2  
                    

30,000  8 130,000 

  รวม 
            

4  
           

160,000  
            

5  
            

260,000  
              

6  
           

270,000  
           

6  
           

270,000  
             

6  
                 

270,000  
         

27  
1,230,000 

4. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรรกัษำควำมสงบ
เรยีบรอ้ยและควำมมัน่คง 

                        

  4.1 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
            

2  
             

50,000  
            

5  
            

160,000  
              

5  
           

160,000  
           

5  
           

160,000  
             

5  
                 

160,000  
22 690,000 

  รวม 
            

2  
             

50,000  
            

5  
            

160,000  
              

5  
           

160,000  
           

5  
           

160,000  
             

5  
                 

160,000  
         

22  
690,000 

  
          

  

  
          

  

  
          

  

  
          

  

5. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว                     
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5.1 แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 

            
1  

             
60,000  

            
2  

              
65,000  

              
2  

             
65,000  

           
2  

             
65,000  

             
2  

                    
65,000  

           
9  

320,000 

  รวม 
            

1  
             

60,000  
            

2  
              

65,000  
              

2  
             

65,000  
           

2  
             

65,000  
             

2  
                    

65,000  
           

9  
320,000 

6. ยทุธศำสตรก์ำรพฒันำดำ้นระบบบรหิำรจดักำร
ทีด่ ี

                    

    

  6.1 แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
         

13  
       

1,367,500  
          

13  
         

1,369,500  
           

14  
        

1,389,500  
         

14  
       

1,389,500  
          

14  
              

1,389,500  
         

60  
6,905,500 

  6.2 แผนงำนกำรศึกษำ 
            

3  
           

420,000  
            

3  
            

420,000  
              

3  
           

420,000  
           

3  
           

420,000  
             

3  
                 

420,000  
         

15  
2,100,000 

  6.3 แผนงำนสำธำรณสุข 
            

3  
           

420,000  
            

3  
            

420,000  
              

3  
           

420,000  
           

3  
           

420,000  
             

3  
                 

420,000  
         

15  
2,100,000 

  6.4 แผนงำนเคหะและชุมชน 
            

4  
           

520,000  
            

5  
            

670,000  
              

5  
           

670,000  
           

5  
           

670,000  
             

5  
                 

670,000  
         

15  
3,200,000 

  รวม 
         

23  
       

2,727,500  
          

24  
         

2,879,500  
           

25  
        

2,899,500  
         

25  
       

2,899,500  
          

25  
              

9,310,000  
       

105  
20,716,000 

รวมทิ้งสิ้น 
       

119  
     

37,143,922  
       

214  
      

64,118,522  
         

231  
     

66,334,522  
      

231  
     

66,334,522  
        

231  
            

73,495,022  
       

993  
307,426,510 
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ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 
1 ก่อสร้ำงถนน คสล.  

หมู่ที่ 1  
เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 250 ม.
หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

630,000 630,000 630,000 630,000 630,000 ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. 
ยำว 250 ม.หนำ 
0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

2 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้ำน 
นำยสมบัติ  สำมำรถ 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 425 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

300,000 
 

300,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 425 ม. 

หนำ 0.15 ม.                           

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

3 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้ำน 
นำยขุน  ท่ำโทม 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 130 ม. 
หนำ 0.15 ม.                         

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

260,000 
 
 

260,000 
  

260,000 260,000 260,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 130 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

4 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้ำน 
นำยวิชยั  ดุดัน 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 100 ม. 
หนำ 0.15 ม.                         

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 100 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

5 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้ำน 
นำงหงส์ทอง  สุทธิบุญ 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 100 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 100 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

6 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้ำน 
นำยเติม  กรมแสง 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 55 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 55 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
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ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565 
ทีร่บัผดิชอบ 

 
7 ก่อสร้ำงถนน คสล.  

หมู่ที่ 4 ศำลำประชำคม 
-บึงขำมเปี้ย 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 3 ม. ยำว 430 ม.
หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ถนน คสล. กวำ้ง 3 ม. 
ยำว 430 ม.หนำ 
0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

8 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 4  จำกบ้ำน      
นำยอ ำนวย  ไมตรี  

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 3 ม. ยำว 700 ม. 
หนำ 0.15 ม.                           

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

ถนน คสล. กวำ้ง 3 ม. 
ยำว 700 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

9 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 เส้นบ้ำน 
นำยสถิต  สุวรรศักดิ ์

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 221 ม. 
หนำ 0.15 ม.                           

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

450,000 
 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 221 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

10 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 5  เส้นจำกที่ดิน 
นำยหน ู เขียวข ำ 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 183 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

370,000 
 

370,000 370,000 370,000 370,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 183 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

11 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 เส้นบ้ำน 
นำยจันศรี  วงศ์จันทะ 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 278 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

560,000 
 

560,000 560,000 560,000 560,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 278 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

12 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดจันทรำ
รำษฎร 
 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 3.5 ม. ยำว 127 ม. 
หนำ 0.15 ม.                          
(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 ถนน คสล. กวำ้ง 3.5 
ม. ยำว 127 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 

ตวัชี้วดั 
KPI ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565  ทีร่บัผดิชอบ 
13 ก่อสร้ำงถนน คสล.  

หมู่ที่ 6   เส้นบ้ำน                 
นำยสมภำร  วันโนมยั                   
 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 160 ม. 
หนำ 0.15 ม.                            

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

400,000 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. 
ยำว 160 ม. 

หนำ 0.15 ม.                             

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

14 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 เส้นบ้ำน 
นำยสงบ  พิมพำ 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 50 ม. 
หนำ 0.15 ม.                           

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

130,000 
 
 

130,000 130,000 130,000 130,000 ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. 
ยำว 50 ม. 

หนำ 0.15 ม.                            

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

15 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 เส้นบ้ำน 
นำยอุทิศ  ศรีวรสำร 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 100 ม. 
หนำ 0.15 ม.                             

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

200,000 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. 
ยำว 100 ม. 

หนำ 0.15 ม.                              

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

16 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 8                  
หน้ำวัดสง่ำวันทำรำม 
 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 150 ม. 
หนำ 0.15 ม.                            

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

380,000 
 

380,000 380,000 380,000 380,000 ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. 
ยำว 150 ม. 

หนำ 0.15 ม.                             

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 

17 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 8  
 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 450 ม. 
หนำ 0.15 ม.                                

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

900,000 
 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 
ม. ยำว 450 ม. 

หนำ 0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

18 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
หมู่ที่ 9                 
 

เพื่อให้ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 640 ม. 
หนำ 0.15 ม.                               

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

1,600,000 
 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 
ม. ยำว 640 ม. 

หนำ 0.15 ม.                                

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

19 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
ทำงเข้ำบ้ำนพกัพนักงำน
ส่วนต ำบล อบต.โคก
กว้ำง 

เพื่อให้พนักงำนมีถนนใช้
คมนำคม สัญจรได้อย่ำง
สะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 128 ม. 
หนำ 0.15 ม.                               

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

260,000 
 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 
ม. ยำว 128 ม. 

หนำ 0.15 ม.                                

กำรคมนำคม สัญจร
สะดวก 

กองช่ำง 

20 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                
นำยเข็มชำติ  ศรีสว่ำง 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.             

ยำว 220 ม. 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.             
ยำว 220 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

21 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                
นำงเทวำ  อันเนตร 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.            ยำว 

318 ม. 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.            
ยำว 318 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

22 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                 
นำยสนิท  นนยะโส                 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.             

ยำว 265 ม. 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ 
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.             
ยำว 265 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 
23 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกศำลำประชำคม 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยำว 160 ม. 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. 

ลึก 0.35 ม. 
ยำว 160 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

24 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                  
นำงเทวำ  อันเนตร 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยำว 318 ม. 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. 

ลึก 0.35 ม. 
ยำว 318 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

25 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                 
นำยชวน  วันตำ 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยำว 125 ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. 

ลึก 0.35 ม. 
ยำว 125 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

26 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 1  
จำกบำ้น                 
นำยค ำพันธ์  ชมพ ู

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยำว 220 ม. 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. 

ลึก 0.35 ม. 
ยำว 220 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

27 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 2  
จำกโรงเรียนประวิตร 
(หนองบ่อ) 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. ยำว 198 ม. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. 

ลึก 0.35 ม. 
ยำว 198 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
28 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 2  
จำกบำ้นเลขที่ 1  

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. 
 ยำว 320 ม. 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

480,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม. 
 ยำว 320 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

29 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 2  
จำกบำ้นเลขที่ 5                   

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.   
ยำว 205 ม. 

305,000 
 

305,000 
 

305,000 
 

305,000 
 

305,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.   
ยำว 205 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

30 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 4 
จำกสี่แยกศำลำประชำคม 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม. 
 ยำว 200 ม. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม. 
 ยำว 200 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

31 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 7  
จำกสี่แยกกลำงหมู่บ้ำน 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.  
ยำว 380 ม. 

580,000 
 

580,000 
 

580,000 
 

580,000 
 

580,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.  
ยำว 380 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

32 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 9  
จำกบำ้น                 
นำยส ำเริง  ชำแสงบง 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.     
ยำว 218 ม. 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.     
ยำว 218 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
33 ก่อสร้ำงร่องระบำยน้ ำ 

ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 9  
จำกบำ้น                  
นำยสมบูรณ์  เจยีงอุด 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
ภำยในหมูบ่้ำนและ
ระบำยน้ ำเสียออกจำก
หมู่บ้ำน 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 0.35 ม.  
ยำว 218 ม. 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

ร่องระบำยน้ ำ  
กว้ำง 0.25 ม. ลึก 

0.35 ม.  
ยำว 218 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำย
น้ ำได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

34 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
พร้อมบ่อพกั           
บริเวณที่ท ำกำร         
อบต.โคกกวำ้ง  

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
และระบำยน้ ำเสียออก
จำกบริเวณที่ท ำกำร         
อบต.โคกกวำ้ง 

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำพร้อมบ่อพกั           
ขนำดท่อ  0.60 ม.   ยำว 45 ม. 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
พร้อมบ่อพกั           
ขนำดท่อ  0.60 ม.   
ยำว 45 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
บริเวณที่ท ำกำร         
อบต.โคกกวำ้ง และ
ระบำยน้ ำได้รวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่ำง 

35 ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ด้ำนหลัง ศพด.โคกกวำ้ง 
 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขัง
และระบำยน้ ำเสียออก
จำก ศพด.โคกกวำ้ง 

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ ด้ำนหลัง       
ศพด.โคกกว้ำง 
ขนำดท่อ  0.60 ม.   ยำว 60 ม. 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

90,000 
 

ก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ 
ด้ำนหลัง  ศพด.โคก
กว้ำง 
ขนำดท่อ  0.60 ม.   

ยำว 60 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังด้ำนหลัง       
ศพด.โคกกว้ำงและ
ระบำยน้ ำได้รวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่ำง 

36 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 3,000 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 
 (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

37 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 2 ทำงเข้ำภูววั 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 2,500 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 
38 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 425 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 
 (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

39 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
4.00 เมตร ยำว 130 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

40 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 180 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 
 (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

41 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อกำรเกษตร  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ยำว 830 เมตร ลงหิน
ลูกรัง 

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

42 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
กำรเกษตร  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชำชนต ำบลโคกกว้ำงได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนำดกว้ำง 5.00 
เมตร ยำว 1,000 เมตร ลงหินลูกรัง 

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ควำมพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทำง 

ประชำชน มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

43 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมหมู่ที่ 2 

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่งรวดเร็วขึ้นป้องกัน
ไม่ให้น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 1.5 x 2 ม.   
จ ำนวน 2 ช่อง ควำมยำว 6 ม. 
 (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมขนำด 1.5 x 
2 ม.   จ ำนวน 2 
ช่อง ควำมยำว 6 ม. 

กำรระบำยน้ ำ
รวดเร็วขึ้นป้องกัน 
น้ ำท่วม 

กองช่ำง 

44 ขุดสระเก็บกักน้ ำ
เพื่อกำรเกษตร(หว้ย
ฮิ้น) 
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ ขุดสระเก็บกักน้ ำเพื่อกำรเกษตร(ห้วยฮิน้) 
กว้ำง 40 ม. ยำว 80 ม. ลึก 2.5 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรที่มีน้ ำใช้
เพื่อกำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้ใน
กำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

45 ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ภำยในหมูบ่้ำน      
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้ใช้อยำ่งทั่วถึง จำกบำ้นพักครูโรงเรียนบ้ำนหนองบ่อ 
ควำมยำว 125 เมตร 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ควำมพึงพอใจร้อย
ละ90 ของ
ผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้
ไฟฟ้ำอยำ่งทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 
46 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ

กำรเกษตร หมู่ที ่2  
เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้ใช้
อย่ำงทั่วถึง 

ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อกำรเกษตร หมู่ที่ 2
ควำมยำว 200 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่ำง 

47 ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
หมู่ที่ 7                 
จำกบำ้น นำยอุทิศ 
 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้ใช้
อย่ำงทั่วถึง 

จำกบำ้น นำยอุทิศ 
ควำมยำว 80 เมตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่ำง 

48 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่องทำง
ภำยในหมูบ่้ำน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ จ ำนวน 10 จุด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 
จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำน
มีแสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

49 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 8 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่องทำง
ภำยในหมูบ่้ำน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ จ ำนวน 10 จุด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 
จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำน
มีแสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

50 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงำนแสงอำทิตย์
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่องทำง
ภำยในหมูบ่้ำน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ จ ำนวน 10 จุด 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 
จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำน
มีแสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
2561 2562 2563 2564 2565 ทีร่บัผดิชอบ 

51 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำ   
ที่ท ำกำร อบต.โคกกว้ำง 

เพื่อแก้ปัญหำไฟฟำ้ไม่
เพียงพอ 

ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ำ            
ขนำด 30 KVA จ ำนวน 1 แห่ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 หม้อแปลงไฟฟ้ำ            
ขนำด 30 KVA จ ำนวน 
1 แห่ง 

ที่ท ำกำร อบต.โคกกว้ำง
มีไฟฟ้ำใช้อยำ่งเพียงพอ 

กองช่ำง 

52 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ง
ฝั่งโขง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนมี
พื้นที่ ส ำหรับออก
ก ำลังกำย และ
พักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งฝั่งโขง 50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์ริมตลิ่งฝั่งโขง ประชำชนมีพื้นที่ ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย และ
พักผ่อน 

กองช่ำง 

53 ก่อสร้ำงลำนกีฬำ
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ส ำหรับออกก ำลังกำย 
 

สร้ำงลำนกีฬำขนำด 30 x 15 เมตร 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ลำนกีฬำขนำด 30 x 
15 เมตร 

ประชำชนมีพื้นที่ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

54 ก่อสร้ำงศำลำประชำคม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ประชุมประชำคม
หมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงศำลำประชำคม กวำ้ง 6 ม. 
ยำว 12 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศำลำประชำคม กว้ำง 
6 ม. 
ยำว 12 ม. 

ประชำชนมีพื้นที่ประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

55 ติดต้ังเสำหลักน ำทำง 
ขำว-ด ำ พรอ้มตีเส้น
จรำจร 

เพื่อเพิ่มควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร 

ติดต้ังเสำหลักน ำทำง ขำว-ด ำ พร้อม
ตีเส้นจรำจร พื้นที่รวม 1,400 ม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เสำหลักน ำทำง ขำว-ด ำ 
พร้อมตีเส้นจรำจร 
พื้นที่รวม 1,400 ม. 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

56 ต่อเติมอำคำรที่ท ำ
กำร อบต.โคกกวำ้ง 

เพื่อให้มีอำคำร
ส ำนักงำน 
สำมำรถรองรับ
ประชำชนผู้มำรับ
บริกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

ต่อเติมอำคำรที่ท ำกำร             
อบต.โคกกวำ้ง 

500,000 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 มีอำคำรที่ท ำกำรอบต.
โคกกวำ้งเพิ่มขึ้น 

ประชำชนได้รับควำม
สะดวกสบำยในกำรเข้ำ
รับบริกำรมำกยิ่งขึ้น 

กองช่ำง 

57 ติดต้ังกล้องวงจรปิด
เพิ่มเติม ในพื้นที่
ต ำบล  
โคกกวำ้ง 

เพื่อเป็นกำรรักษำ 
ควำมปลอดภยัให้กบั
ทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
จ ำนวน 6 จุด 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 กล้องวงจรปิดเพิ่มเติม 
จ ำนวน 6 จุด 

ต ำบลโคกกว้ำง           
มีควำมปลอดภยัในกำร
รักษำทรัพย์สินของทำง
รำชกำร 

กองช่ำง 

58 ก่อสร้ำงถนน คสล.  
ที่ท ำกำร  อบต.    
โคกกวำ้ง เช่ือมถนน
ทำงหลวงแผ่นดิน
หมำยเลข 212 

เพื่อให้ผู้มำติดต่อ  
รำชกำรใช้คมนำคม
ได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 4 ม. ยำว 92 ม.
หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 ถนน คสล. กวำ้ง 4 
ม. ยำว 92 ม.หนำ 
0.15 ม. 

 

ผู้มำติดต่อรำชกำรใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

59 ซ่อม – สร้ำงถนน
ลูกรัง รอบหมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กวำ้ง 6 ม.ยำว 300 ม. 
(ตำมแบบอบต.ก ำหนด) 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง กวำ้ง 6 ม.
ยำว 300 ม. 

 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

60 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 จำกหมู่บ้ำน 
ไปอ่ำงเก็บน้ ำหว้ย
ก้ำนเหลือง 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้ำง 5 ม.ยำว 300 ม. 
หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต.ก ำหนด) 
 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนน คสล.กว้ำง 5 ม.
ยำว 300 ม. หนำ 
0.15 ม. 

 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

61 ขุดลอกหนองบ่อ หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้ประชำชนมี
แหล่งน้ ำใช้ในกำร

อุปโภคบริโภค และ
ท ำกำรเกษตร   

         

ขุดลอกหนองบ่อ ขนำดกวำ้ง 300 
ม.ยำว 350 ม. ลกึ 3 ม. 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 หนองบ่อ ขนำดกวำ้ง 
300 ม.ยำว 350 ม. 

ลึก 3 ม. 

แหล่งน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบริโภค และท ำ

กำรเกษตร 

กองช่ำง 

62 ปรับปรุงระบบ
ประปำหมู่บำ้น หมู่ที ่

9 

เพื่อให้ประชำชนมี
น้ ำใช้ในกำรอุปโภค
บริโภคอยำ่งทั่วถึง 

 

ปรับปรุงระบบประปำหมูบ่้ำน หมู่ที่ 
9 จ ำนวน 1 แห่ง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบบประปำหมู่บ้ำน
หมู่ที่ จ ำนวน 1 แห่ง 

ประชำชนมีน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบริโภคอยำ่ง

ทั่วถึง 

กองช่ำง 

63 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ภำยในหมูบ่้ำนหำด
แฮ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. ยำว 500 ม.
หนำ 0.15 ม.                 (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. 
ยำว 500 ม.หนำ 
0.15 ม.                  

ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

64 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เข้ำสู่พื้นที่กำรเกษตร 
บ้ำนดอนใหญ่ หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 879 ม.
หนำ 0.15 ม.                (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 1,811,000 1,811,000 1,811,000 1,811,000 ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. 
ยำว 879 ม.หนำ 
0.15 ม.                 

ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

65 ขยำยไหล่ถนน คสล. 
2 ข้ำง บำ้นท่ำส้มโฮง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ขยำยไหล่ถนน คสล.กวำ้ง 1 ม. ทั้ง 
2 ข้ำงทำงยำว 485 ม.หนำ 0.15 
ม.                          (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ไหล่ถนน คสล.กว้ำง 
1 ม. ทั้ง 2 ขำ้งทำง
ยำว 485 ม.หนำ 
0.15 ม.                           

ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

66 ขยำยไหล่ถนน คสล. 
บ้ำนดอนใหญ่ หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ขยำยไหล่ถนน คสล.กวำ้ง 1 – 2 
ม. ยำว 490 ม.                  

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ไหล่ถนน คสล.กว้ำง 
1 – 2 ม. ยำว 
490 ม.                  
(ตำมแบบ อบต. 
ก ำหนด) 

ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

67 ขยำยไหล่ถนน คสล.
บ้ำนบึงส ำรำญ หมู่ที่ 
9  

เพื่อให้ประชำชนมี
ถนนใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวกรวดเร็ว 

ขยำยไหล่ถนน คสล.กวำ้งเฉลี่ย 0.4 
– 1.1 ม.ยำว 380 หรือมพีื้นที่ 

570 ตำรำงเมตร         (ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ไหล่ถนน คสล.กว้ำง
เฉลี่ย 0.4 – 1.1 
ม.ยำว 380 หรือมี
พื้นที่ 570 ตำรำง
เมตร    

ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

68 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น
และระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 0.25 ม. ลกึ 
0.35 เมตร ยำว 2,500 ม.  (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 3,800,000 3,800,000 3,800,000 4,800,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม. ลึก 0.35 

เมตร ยำว 2,500 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

69 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น
และระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 0.25 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยำว 250 
ม.                           (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. 

ยำว 250 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

70 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น
และระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 0.25 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยำว 250 
ม.                           (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. 

ยำว 250 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

71 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 7 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น
และระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 0.25 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยำว 250 
ม.                          (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. 

ยำว 250 ม. 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

72 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 8 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น
และระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 0.25 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยำว 250 
ม                            (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. 

ยำว 250 ม         

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

73 วำงท่อระบำยน้ ำ
ภำยในหมูบ่้ำนหมู่ที ่
4 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น 

วำงท่อลอดถนนเพื่อระบำยน้ ำ
จ ำนวน 7 จุด                    (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่อลอดถนนเพื่อ
ระบำยน้ ำจ ำนวน 7 

จุด                     

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

74 วำงท่อระบำยน้ ำ
ภำยในหมูบ่้ำนหมู่ที ่
5 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น 

วำงท่อลอดถนนเพื่อระบำยน้ ำ
จ ำนวน 5 จุด                     

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 35,000 35,000 35,000 35,000 วำงท่อลอดถนนเพื่อ
ระบำยน้ ำจ ำนวน 5 

จุด                      

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

75 วำงท่อระบำยน้ ำ หมู่
ที่ 6 บ้ำนดอนใหญ ่

เพื่อป้องกันน้ ำทว่ม
ขังภำยในหมู่บำ้น 

วำงท่อลอดถนนเพื่อระบำยน้ ำ
จ ำนวน 4 จุด                    (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ท่อลอดถนนเพื่อ
ระบำยน้ ำจ ำนวน 4 

จุด                     

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

76 ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น 
บ้ำนหำดแฮ ่หมู่ที่3 

เพื่อให้ฝำยน้ ำล้นมี
สภำพสมบรูณ์ใช้งำน
ได้ตำมปกติเกษตรมี
น้ ำใช้อย่ำงเพียงพอ 

กว้ำง 30 เมตร ยำว 70 เมตร
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมฝำยน้ ำล้น 
กว้ำง 30 เมตร ยำว 

70 เมตร 

ฝำยน้ ำล้นมีสภำพ
สมบรูณ์ใช้งำนได้

ตำมปกติเกษตรมีน้ ำใช้
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

77 ขุดลอกห้วยเพื่อกัก
เก็บน้ ำ หมู่ท ี5 บำ้น
โนนไพศำล 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำ
ใช้อย่ำงพอเพยีง 

ขุดลอกห้วยกกัเก็บน้ ำเพือ่
กำรเกษตร ปำกหว้ยกวำ้ง 4 เมตร 

ยำว 120 เมตร 

- 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตรอยำ่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำใช้
อย่ำงพอเพยีง 

กองช่ำง 

78 ขุดลอกหนองแคน 
บ้ำนสมพร หมู่ที ่8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำ
ใช้อย่ำงพอเพยีง 

ขุดลอกหนองแคน จ ำนวน 1 แห่ง
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตรอยำ่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ ำใช้
อย่ำงพอเพยีง 

กองช่ำง 

79 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
กำรเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชำชน
ต ำบลโคกกว้ำงได้มี
ถนนส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนำดกวำ้ง 5 
ม. ยำว 2,000 ม. ลงหินลูกรัง

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 150,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

80 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
กำรเกษตรหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนต ำบลโคก
กว้ำงได้มีถนนส ำหรับใช้ใน
กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 1,000 ม. 

ลงหินลูกรัง                 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

81 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
กำรเกษตรหมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชำชนต ำบลโคก
กว้ำงได้มีถนนส ำหรับใช้ใน
กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 1,000 ม. 

ลงหินลูกรัง                (ตำม
แบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

82 ปรับปรุงถนนทำงเดิน
เท้ำภำยในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชำชนต ำบลโคก
กว้ำงได้มีถนนส ำหรับใช้ใน

กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกวำ้ง 5 ม. ยำว 450 
ม.                           (ตำม

แบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

83 ปรับปรุงถนนทำงเดิน
เท้ำภำยในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชำชนต ำบลโคก
กว้ำงได้มีถนนส ำหรับใช้ใน

กำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

ขนำดกวำ้ง 5 ม. ยำว 2,200 
ม. (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

84 ปรับปรุงถนนทำงเดิน
เท้ำภำยในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร

คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนำดกวำ้ง 5 ม. ยำว 1,000 
ม. (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

85 ปรับปรุงถนนทำงเดิน
เท้ำภำยในหมู่บ้ำน 

หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร

คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

ขนำดกวำ้ง 5 ม. ยำว 1,000 
ม. (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

86 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 3 

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 
2.10 x 1.88 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 325,000 - - - ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

87 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 6 

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 
2.10 x 1.88 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 325,000 - - - ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมขนำด 2.10 x 
1.88 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง  

กำรระบำยน้ ำรวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ ำทว่ม 

กองช่ำง 

 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

88 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 8 

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 
1.80 x 1.80 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง                            
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 243,000 - - - ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมขนำด 1.80 x 
1.80 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง  

กำรระบำยน้ ำรวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ ำทว่ม 

กองช่ำง 

89 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 1  

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้

น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 
2.10 x 1.88 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง  
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 330,000 330,000 330,000 330,000 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมขนำด 2.10 x 
1.88 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง  

กำรระบำยน้ ำรวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ ำทว่ม 

กองช่ำง 

90 ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 9  

เพื่อระบำยน้ ำได้อยำ่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ ำท่วม 

ก่อสร้ำงท่อลอดเหลี่ยมขนำด 
1.80 x 1.80 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง (ตำมแบบที ่อบต.ก ำหนด) 

- 243,000 - - - ก่อสร้ำงท่อลอด
เหลี่ยมขนำด 1.80 x 
1.80 ม.จ ำนวน 2 
ช่อง  

กำรระบำยน้ ำรวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ ำทว่ม 

กองช่ำง 

91 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่ 9 บ้ำนบึงส ำรำญ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 
 

ขยำยเขตประปำ หมู่ที่ 9 บ้ำน
บึงส ำรำญ ควำมยำว 285 ม.

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่ 9 บ้ำนบึงส ำรำญ 
ควำมยำว 285 ม. 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

 

กองช่ำง 

 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

92 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่  4 บำ้นท่ำส้มโฮง 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

ขยำยเขตประปำ หมู่ที่ 4 บ้ำน
ท่ำส้มโฮง ควำมยำว 1,200ม.

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่ 4 บ้ำนทำ่ส้มโฮง 

ควำมยำว 1,200 ม. 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

93 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่  7 บำ้นท่ำศิริขันธ ์
ต่อท่อประปำ จำก
บ้ำนบึงส ำรำญ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

ขยำยเขตประปำ หมู่ที่ 7 บ้ำน
ท่ำศิริขันธ์ ควำมยำว 600 ม.

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 61,000 61,000 61,000 61,000 ขยำยเขตประปำ หมู่
ที่ 7 บ้ำนทำ่ส้มโฮง 
ควำมยำว 600 ม. 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

94 ขยำยเขตไฟฟ้ำ
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ 1  

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 145 ม.          (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

95 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ
กำรเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 1,200 ม.       (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 370,000 370,000 370,000 370,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

 
 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

96 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ
กำรเกษตรหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 1,200 ม.      (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

97 ขยำยเขตไฟฟ้ำ หมู่ที่ 
5 บ้ำนโนนไพศำล 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 750 ม.          
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

98 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ที ่8 
บ้ำนสมพร 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 1,200 ม.      (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

99 ขยำยเขตไฟฟ้ำเพื่อ
กำรเกษตร หมู่ที ่9 
บ้ำนบึงส ำรำญ 

เพื่อให้ประชำชนมีไฟฟำ้
ใช้อย่ำงทั่วถึง 

ควำมยำว 1,200 ม.       (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้ไฟฟ้ำ
อย่ำงทั่วถึง 

กองช่ำง 

100 ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 
9 บ้ำนบึงส ำรำญ 

เพื่อแก้ปัญหำไฟฟำ้ไม่
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำจ ำนวน 1 
แห่ง                           (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 
 

300,000 - - - - ควำมพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริกำร 

 

ประชำชนมีไฟฟ้ำใช้
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

101 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

15 จุด                        
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 15 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

102 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

15 จุด                        
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 15 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

103 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

10 จุด                       (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

104 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

10 จุด                        
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 300,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

105 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 7 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

10 จุด                        
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 10 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

106 ติดต้ังไฟส่องสว่ำง
ข้ำงถนนทำงเข้ำ
หมู่บ้ำนท่ำศิริขันธ ์
หมู่ที่ 7 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่อง
ทำงเข้ำหมู่บ้ำน  

ติดต้ังไฟส่องสว่ำงข้ำงทำง 
จ ำนวน 13 จุด              

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 ติดต้ังไฟส่องสว่ำงข้ำง
ทำง จ ำนวน 13 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

107 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนโคกกว้ำง หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

108 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนหนองบ่อ หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 
 

กองช่ำง 

 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

109 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนหำดแฮ ่หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

110 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนส้มโฮง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

111 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนโนนไพศำล หมู่ที ่
5 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

112 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนดอนใหญ่ หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

113 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนท่ำศิริขันธ ์หมู่ที่ 
7 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

114 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนสมพร หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

115 เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง 
บ้ำนบึงส ำรำญ หมู่ที่ 
9 

เพื่อให้ประชำชนต ำบล
โคกกวำ้งได้มีถนนส ำหรับ
ใช้ในกำรคมนำคมได้อย่ำง
สะดวกและรวดเร็ว 

เกรดเกลี่ยถนนลูกรัง ขนำด
กว้ำง 5 ม. ยำว 3,000 ม. 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ควำมพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทำง 

ประชำชนมีถนน
ส ำหรับใช้ในกำร
คมนำคมได้อย่ำง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่ำง 

116 ก่อสร้ำงลำนกีฬำ 
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

สร้ำงลำนกีฬำขนำด กวำ้ง 20 
ม. ควำมยำว 69 ม.(ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ลำนกีฬำขนำด กวำ้ง 
20 ม. ควำมยำว 69 

ม. 

ประชำชนมีพื้นที่
ส ำหรับออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 
 

 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

117 ก่อสร้ำงลำนกีฬำ 
เอนกประสงค์ หมู่ 4 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

สร้ำงลำนกีฬำขนำด กวำ้ง 
12.50 ม. ควำมยำว 22 ม.
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ลำนกีฬำขนำด 
12.50 x 22 ม. 

ประชำชนมีพื้นที่
ส ำหรับออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

118 ก่อสร้ำงลำนกีฬำ 
เอนกประสงค์ หมู่ 9 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 

สร้ำงลำนกีฬำขนำด กวำ้ง 
12.50 ม. ควำมยำว 22 ม. 
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ลำนกีฬำขนำด 
12.50 x 22 ม. 

ประชำชนมีพื้นที่
ส ำหรับออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

119 จัดซื้อกระจกนูน
พร้อมติดตั้ง ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มควำมปลอดภัยใน
กำรสัญจร 

ติดต้ังกระจกนูนจ ำนวน 7 จุด 
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 11,000 11,000 11,000 11,000 ติดต้ังกระจกนูน
จ ำนวน 7 จุด 

ประชำชนมีควำม
ปลอดภัยในกำรสัญจร 

กองช่ำง 

120 ก่อสร้ำงศำลำ
ประชำคม หมู่ที่ 5 
บ้ำนโนนไพศำล 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำน 

ก่อสร้ำงศำลำประชำคม คสล.
ขนำด 4 x 10 ม.   (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 

- 180,000 180,000 180,000 180,000 ก่อสร้ำงศำลำ
ประชำคม คสล.ขนำด 

4 x 10 ม. 

ประชำชนมีพื้นที่ในกำร
ประชุมประชำคม

หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

121 ต่อเติมศำลำ
ประชำคมหมู่บ้ำน
และสร้ำงห้องน้ ำ 
บ้ำนท่ำศิริขันธ ์

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชำคมหมู่บ้ำน 

ต่อเติมอำคำรและสร้ำงห้องน้ ำ 
1 แห่ง            (ตำมแบบ 

อบต. ก ำหนด) 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ต่อเติมอำคำรและ
สร้ำงห้องน้ ำ 1 แห่ง 

ประชำชนมีพื้นที่ในกำร
ประชุมประชำคม

หมู่บ้ำน 

กองช่ำง 

 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

122 ก่อสร้ำงศำลำจุดชม
วิวริมแม่น้ ำโขงหมู่ที่ 
4 บ้ำนท่ำส้มโฮง 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้ำงอำคำรขนำด 2.50 
x 2.50 ม.                 

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ก่อสร้ำงอำคำรขนำด 
2.50 x 2.50 ม. 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่ำง 

123 ก่อสร้ำงศำลำริม
แม่น้ ำโขง หมู่ที ่7 
บ้ำนท่ำศิริขันธ ์

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้ำงอำคำรขนำด 2.50 
x 2.50 ม.                 

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ก่อสร้ำงอำคำรขนำด 
2.50 x 2.50 ม. 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่ำง 

124 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บึงหมอเฒ่ำ หมู่ที่ 9 
บ้ำนบึงส ำรำญ 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
ส ำหรับพักผ่อนหยอ่นใน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง
หมอเฒ่ำ จ ำนวน 1 แห่ง      
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
บึงหมอเฒ่ำ จ ำนวน 

1 แห่ง 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่ำง 

125 ปรับปรุงพื้นที่ตลำด
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้ำน
บึงส ำรำญ 

เพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
สะดวก ในกำรจับจ่ำยใช้สอย
ตลำดชุมชน 

ปรับปรุงพื้นที่ตลำดชุมชน 
จ ำนวน 1 แห่ง             

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 180,000 ปรับปรุงพื้นที่ตลำด
ชุมชน จ ำนวน 1 แห่ง 

ประชำชนได้รับควำม
สะดวก ในกำรจับจ่ำย
ใช้สอยตลำดชุมชน 

กองช่ำง 

126 ก่อสร้ำงหอประชุม 
อบต.โคกกวำ้ง 

เพื่อใช้ในกำรจัดประชุมและ
จัดโครงกำรต่ำงๆ 

ก่อสร้ำงหอประชุม อบต.
โคกกวำ้ง จ ำนวน 1 แห่ง      
(ตำมแบบ อบต.ก ำหนด) 

- - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้ำงหอประชุม 
อบต.โคกกวำ้ง 
จ ำนวน 1 แห่ง 

เพียงพอต่อจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุมและ

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรต่ำงๆ 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

127 ก่อสร้ำงถนน คสล.
ภำยในหมูบ่้ำน หมู่ที่ 
5 บ้ำนโนนไพศำล 

เพื่อให้ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. ยำว 
500 ม.หนำ 0.15 ม.(ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. 
ยำว 500 ม.หนำ 

0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

128 ปรับปรุงระบบ
ประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 
บ้ำนดอนใหญ ่

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำงทั่วถึง 
 

ปรับปรุงระบบประปำ 
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 6 จ ำนวน 1 

แห่ง                       
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 6 จ ำนวน 1 

แห่ง 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภคอย่ำง
ทั่วถึง 

กองช่ำง 

129 ก่อสร้ำงร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำนหมู่
ที่ 2  บำ้นหนองบอ่ 

เพื่อป้องกันน้ ำทว่มขังภำยใน
หมู่บ้ำนและระบำยน้ ำเสีย
ออกจำกหมูบ่้ำน 

ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง  0.25 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.20 - 
0.40  เมตร  ยำว 600  

เมตร                     (ตำม
แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 ร่องระบำยน้ ำกวำ้ง 
0.25 ม.ลึกเฉลี่ย 
0.20 – 0.40 ม. 

ยำว 600 ม.  

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ

ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

130 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
เส้นทำงระหว่ำง
หมู่บ้ำน-ป่ำชุมชน 
หมู่ที่2 บ้ำนหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 
1,153 ม.หนำ 0.15 ม.
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 2,395,000 2,395,000 2,395,000 2,395,000 ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. 
ยำว 1,153 ม.หนำ 

0.15 ม. 
 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

131 ติดต้ังโคมไฟฟ้ำถนน
แบบใช้พลังงำน
แสงอำทิตย์ ภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 
บ้ำนหนองบ่อ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่ำงส่องทำง
ภำยในหมูบ่้ำน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 

15 จุด        (ตำมแบบ 
อบต. ก ำหนด) 

- 210,000 210,000 210,000 210,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

จ ำนวน 15 จุด 

ประชำชนในหมู่บ้ำนมี
แสงสว่ำงส่องทำงที่
เพียงพอ 

กองช่ำง 

132 ซ่อมแซมร่องระบำย
น้ ำภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 2 บำ้นหนอง
บ่อ 

เพื่อให้ร่องระบำยน้ ำมีสภำพ
ดีใช้งำนได้ตำมปกติ 

ซ่อมแซมฝำปิดร่องระบำย
น้ ำ ยำว 85 เมตร      

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ซ่อมแซมฝำปิดร่อง
ระบำยน้ ำ ยำว 85 

เมตร 

น้ ำไม่ท่วมขังภำยใน
หมู่บ้ำน และระบำยน้ ำ
ได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่ำง 

133 ขุดคลองส่งน้ ำเชื่อมสระ
เก็บน้ ำหนองบ่อกับสระ
เก็บน้ ำเพื่อผลิตประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 2 บ้ำน
หนองบ่อ 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช ้
อุปโภค-บริโภค อย่ำง
เพียงพอ 

ขุดคลองส่งน้ ำ คลองกว้ำง 
3 ม. ลึก 2.50 ม. ยำว 

130 ม.                  
(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 คลองส่งน้ ำ คลอง
กว้ำง 3 ม. ลึก 2.50 

ม. ยำว 130 ม. 

ประชำชนมีน้ ำใช้ 
อุปโภค-บริโภค อย่ำง
เพียงพอ 

กองช่ำง 

134 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบ่อ 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
ส ำหรับพักผ่อนหยอ่นใน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนอง
บ่อ จ ำนวน 1 แห่ง(ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
หนองบ่อ จ ำนวน 1 

แห่ง 

เพื่อให้ประชำชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่ำง 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

135 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เช่ือมหมู่บ้ำนท่ำศิริ
ขันธ์ – บ้ำนบึง
ส ำรำญ หมู่ที ่7 บำ้น
ท่ำศิริขันธ ์

เพื่อให้ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 
97 ม.หนำ 0.15 ม.   

(ตำมแบบ อบต. ก ำหนด) 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. 
ยำว 500 ม.หนำ 

0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

136 ก่อสร้ำงถนน คสล. 
ซอยภำยในหมู่บ้ำน – 
ทำงเดินเท้ำริมฝ่ัง
แม่น้ ำโขง หมู่ที ่7 
บ้ำนท่ำศิริขันธ ์

เพื่อให้ประชำชนมีถนนใช้
คมนำคมได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 
 

ถนน คสล.กว้ำง 4 ม. ยำว 
48 ม.หนำ 0.15 ม.  (ตำม

แบบ อบต. ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล.กว้ำง 5 ม. 
ยำว 48 ม.หนำ 

0.15 ม. 

กำรคมนำคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่ำง 

137 ปรับปรุงระบบ
ประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 
บ้ำนโคกกว้ำง 

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภค อย่ำงทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1 

แห่ง                       
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- - 200,000 200,000 200,000 ระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 1 จ ำนวน 1 

แห่ง  

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภค อย่ำง

ทั่วถึง 

กองช่ำง 

138 ปรับปรุงระบบ
ประปำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 
บ้ำนหำดแฮ ่

เพื่อให้ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภค อย่ำงทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 จ ำนวน 1 

แห่ง                       
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- - 300,000 300,000 300,000 ระบบประปำหมู่บ้ำน 
หมู่ที่ 3 จ ำนวน 1 

แห่ง 

ประชำชนมีน้ ำใช้
อุปโภค-บริโภค อย่ำง

ทั่วถึง 

กองช่ำง 

 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่1ยกระดบัมำตรฐำนกำรผลติ กำรค้ำ กำรลงทุน กำรท่องเทีย่วและกำรบรกิำรมุ่งสูป่ระชำคมอำเซยีน 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำและปรบัปรงุโครงสรำ้งพืน้ฐำนเพื่อรองรับกำรขบัเคลื่อนเศรษฐกจิพอเพยีง 

1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1) แผนงำนอตุสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

139 ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
โคกกวำ้ง 

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีที่
เล่น ออกก ำลังกำย และ
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
นักเรียน 

ก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนำ

เด็กเล็กบ้ำนโคกกว้ำง
จ ำนวน 1 แห่ง          

(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- - 500,000 - - อำคำรอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

บ้ำนโคกกว้ำง จ ำนวน 
1 แห่ง 

เด็กนักเรียนได้มีที่เล่น 
ออกก ำลังกำย 

กองช่ำง 

140 ต่อเติมอำคำรเก็บ
พัสดุ อบต.โคกกว้ำง 

เพื่อให้อำคำรเก็บพัสดุได้
อย่ำงเพียงพอ 

ต่อเติมอำคำรเก็บพัสดุ 
อบต.โคกกวำ้ง       จ ำนวน 

1 แห่ง 

- - - 500,000 60,000 ต่อเติมอำคำรเก็บ
พัสดุ อบต.โคกกว้ำง

จ ำนวน 1 แห่ง 

มีอำคำรเก็บพัสดุได้
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง 

141 โครงกำรฝำยกระสอบ
ชะลอน้ ำ ห้วยสีเสียด 
หมู่ที่ 3 บำ้นหำดแฮ่ 

เพื่อกักเก็บน้ ำไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค และกำรเกษตร 

ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ
จ ำนวน 1 แห่ง         (ตำม

แบบที่ อบต.ก ำหนด) 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ
จ ำนวน 1 แห่ง 

กักเก็บน้ ำไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค และกำรเกษตร 

กองช่ำง 

142 ก่อสร้ำงห้องน้ ำ-ห้อง
ส้วมสำธำรณะ 

เพื่อให้มีห้องน้ ำ-ห้องส้วม
สำธำรณะไว้บริกำร
ประชำชน 

ห้องน้ ำ-ห้องส้วมสำธำรณะ 
กว้ำง 5 ม.ยำว 4 ม.  

จ ำนวน 1 แห่ง 
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

-  170,000 170,000 170,000 ห้องน้ ำ-ห้องส้วม
สำธำรณะ กวำ้ง 5 ม.

ยำว 4 ม.  
จ ำนวน 1 แห่ง 

มีห้องน้ ำ-ห้องส้วม
สำธำรณะไว้บริกำร

ประชำชน 

กองช่ำง 

รวม   142 โครงกำร - - 23,390,000 47,955,000 49,889,000 49,889,000 50,639,000 - - - 

 

 
 
ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   
 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 

2.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว             
" 5 ธันวำคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่ัว              
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน  

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 

เพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึง 
พระคุณพ่อ 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ    
12 สิงหำ 

เพื่อจัดงำนเฉลิมพระเกียรต ิ 
วันแม่แห่งชำต ิ
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมี
ควำมพึงพอใจ 

เพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึง 
พระคุณแม่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 อุดหนุนเหล่ำกำชำด
จังหวัดบึงกำฬ 

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสงเครำะห ์
ผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกำฬ 
 

อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
 

ประชำชนได้รับกำร
ช่วยเหลือ
สงเครำะห์ 
จำกกำรประสบภัย
ในจังหวัดบึงกำฬ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรติพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว และงำน
รำชพิธีส ำคัญต่ำงๆ 
 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคกกว้ำง
ได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูและ
ควำมจงรักภกัดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง ทั้ง 9 หมูบ่ำ้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมี

ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนในต ำบล
โคกกวำ้งได้
แสดงออกถึงควำม
กตัญญูและควำม
จงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   
 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 

                           2.1) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

5 สนับสนุนกิจกรรมวัน
สถำปนำจังหวัดบึงกำฬ 
 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคกกว้ำง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสถำปนำ
จังหวัดบึงกำฬ 
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง ทั้ง 9 หมูบ่ำ้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชำชนมี

ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนในต ำบล
โคกกวำ้งมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมวัน
สถำปนำจังหวัดบึง
กำฬ 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

6 โครงกำรศึกษำดูงำน
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) 
และศึกษำดูงำนกำร
บริหำรงำนในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิก
สภำฯ ขำ้รำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง อบต.โคกกว้ำง ได้
เรียนรู้ถึงควำมส ำคัญในกำร
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชและเพิ่มพูน
ทักษะควำมรู้ในกำรปฏบิัติงำน 

ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชกิสภำฯ ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนกังำนจ้ำง อบต.โคกกว้ำง 

- - 200,000 200,000 200,000 ผู้บริหำรท้องถิ่น 
สมำชิกสภำฯ 
ข้ำรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง 

อบต.โคกกวำ้ง 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 
สมำชิกสภำฯ 
ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ 
พนักงำนจ้ำง อบต.
โคกกวำ้ง ได้เรียนรู้
ถึงควำมส ำคัญใน
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและ
เพิ่มพูนทักษะ
ควำมรู้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
                           2.1) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงกำรกำรจัด
กิจกรรมอันเป็นกำร
พิทักษ์รักษำไว้ซ่ึง ชำติ 
ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชำชนชำวไทยทั้ง
ชำต ิ

เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้ประชำชน
เกิดควำมจงรักภกัดี ต่อสถำบัน 
ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย ์

ประชำชนต ำบลโคกกวำ้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่เข้ำร่วม

กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

ประชำชนเกิดควำม
จงรักภักดี ต่อ
สถำบัน ชำต ิ
ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

8 โครงกำรเฉลิมพระ
เกียรต ิอันเนื่องมำจำก 
พระรำชด ำริ ของ
พระบำทสมเด็จ
เจ้ำอยู่หวัภูมพิลอดุลย
เดช สมเด็จพระนำง
เจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 
และสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรำงกูร 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคกกว้ำง
ได้แสดงออกถึงควำมกตัญญูและ
ควำมจงรักภกัดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์
 

ประชำชนต ำบลโคกกวำ้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้ที่เข้ำร่วม

กิจกรรมมีควำม
พึงพอใจ 

ประชำชนในต ำบล
โคกกวำ้งได้

แสดงออกถึงควำม
กตัญญูและควำม

จงรักภักดีต่อ
สถำบัน

พระมหำกษัตริย ์
 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
                           2.1) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

9 อุดหนุนโครงกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำร
ช่วยเหลือประชำชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่ออุดหนุนโครงกำรศูนย์
ปฏิบัติกำรร่วมในกำรชว่ยเหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประชำชนในเขตอ ำเภอบุ่งคล้ำ - 40,000 40,000 45,000 45,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

ประชำชนในอ ำเภอ
บุ่งคล้ำมีคุณภำพ

ชีวิตที่ด ี

ส ำนักงำน
ปลัด 

10 อุดหนุนโครงกำรเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
โอกำสมหำมงคลพระ
รำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
จัดท ำเสำซุ้มค้ ำบ้ำน ชู
เมืองบุ่งคล้ำ 

ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมจงรักภกัดีและเทิดทูนสถำบัน

พระมหำกษัตริย ์
 

อุดหนุนโครงกำรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำส
มหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จัดท ำเสำ
ซุ้มค้ ำบ้ำน ชูเมืองบุ่งคล้ำ จ ำนวน 1 โครงกำร 

- 45,000 - - - ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรแสดง
ควำมจงรักภกัดี

และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

11 โครงกำรจิตอำสำ “เรำ
ท ำควำมดี ดว้ยหวัใจ” 

เพื่อจัดกิจกรรมจิตอำสำในกำร
ปฏิบัติงำนสำธำรณประโยชน ์

ประชำชนในเขตต ำบลโคกกว้ำง - - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

กิจกรรมจิตอำสำใน
กำรปฏิบัติงำน

สำธำรณประโยชน ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
                           2.1) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ
หลกั 

2561 2562 2563 2564 2565 

12 โครงกำรจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวำยสดุดี เนื่องในวัน
คล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนำถ
บพิตร 

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้

แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ

สถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

13 โครงกำรจัดกิจกรรม
วันปิยมหำรำช 

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ -  5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้

แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ

สถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำน
ปลัด 

14 โครงกำรจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวำยสดุดีเนื่องในวัน
คล้ำยวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนำถ
บพิตร วันชำต ิและวัน
พ่อแห่งชำต ิ

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึงควำมจงรักภักดีต่อ
สถำบันพระมหำกษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม
กิจกรรมมีควำม

พึงพอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้

แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อ

สถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำน
ปลัด 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
                           2.1) แผนงำนบริหำรงำนทัว่ไป 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

15 โครงกำรจัดกิจกรรมวัน
ฉัตรมงคลเนื่องในโอกำส
ครบรอบปีที่
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลง
กรณบดินทรเทพยวรำงกูร 
ทรงเข้ำพระรำชพิธีบรม
รำชำภิเษก 

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำ
ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึง
ควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำนปลัด 

16 โครงกำรจัดกิจกรรมเน่ือง
ในโอกำสวันเฉลิมพระชน
พรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำ
ฯพระบรมรำชินี 
 

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำ
ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึง
ควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำนปลัด 

17 โครงกำรจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวำย
สดุดี เนื่องในวโรกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำของ
พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หวัมหำวชิรำลง
กรณ บดินทรเทพยวรำง
กูร 
 

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำ
ได้แสดงออกถึงควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบันพระมหำกษัตริย ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึง
ควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำนปลัด 

 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.2) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

18 โครงกำรจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวำย
สดุดี เนื่องในวโรกำสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ
พระบรมรำชินีนำถใน
รัชกำลที่ 9 และกจิกรรม
วันแม่แห่งชำต ิ

เพื่อให้ประชำชนอ ำเภอบุ่งคล้ำ
ได้แสดงออกถึงควำม
จงรักภักดีต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

อุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอบุ่งคล้ำ - - 5,000 5,000 5,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชนอ ำเภอ
บุ่งคล้ำได้
แสดงออกถึง
ควำมจงรักภกัดี
ต่อสถำบัน
พระมหำกษัตริย ์

ส ำนักงำนปลัด 

19 โครงกำรสงเครำะห์ 
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
พัฒนำคุณภำพชวีิต
ช่วยเหลือและบรรเทำผู้
ประสบสำธำรณภัย 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภำพอนำมยั 
พัฒนำคุณภำพชวีิตช่วยเหลอื
และบรรเทำผู้ประสบภยัสำ
ธำรณภัย 

อุดหนุนเหล่ำกำชำดจังหวัดบึงกำฬ - - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ผู้ประสบภัยสำ
ธำรณภัยมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 

รวม 19 โครงกำร - - 130,000 285,000 545,000 545,000 545,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
2.2) แผนงำนกำรศกึษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 สนับสนุนพัฒนำครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแล
เด็ก 
 
 

สนับสนุนพัฒนำครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 

จ ำนวน 2 ศูนย์ 
 

12,000 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละ 90 
 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ควำมรู้เพิ่มมำก
ขึ้น 
 
 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

2 โครงกำรประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก 
 

เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธแ์ละ
ชี้แจงแนวทำงให้ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก 
 

จ ำนวน 2 ศูนย์ 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
 

ผู้ปกครองให้
ควำมร่วมมือใน
กำรพัฒนำเด็ก
เล็ก 
 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

3 โครงกำรเยี่ยมบ้ำนสำน
สัมพันธ ์

 

เพื่อสำนสัมพันธ์ระหวำ่ง
ผู้ปกครอง ครูและเด็กเล็ก 

 

จ ำนวน 2 ศูนย์ 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 90 
 

ผู้ปกครอง ครู
และเด็กเล็กมี

ควำมใกล้ชิดกัน
มำกขึ้น 

 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

4 โครงกำรวันเด็กแห่งชำติ  เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชำติ 
 

ต ำบลโคกกว้ำง 30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  เด็กนักเรียนได้
ร่วมกันท ำ

กิจกรรมในวัน
เด็ก 

 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

 
 

 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
2.2) แผนงำนกำรศกึษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

5 สนับสนุนค่ำอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียนทั้ง  
4 โรงเรียน 
 
 

เพื่อสนับสนุนค่ำอำหำร
กลำงวันเด็กนักเรียนทั้ง       
4 โรงเรียน 
 

จ ำนวน 4 แห่ง 
 

2,040,000 
 

2,040,000 

 
2,040,000 

 
2,040,000 

 
2,040,000 

 
ร้อยละ 90 
 

โรงเรียนได้รับ
กำรสนับสนุน
ค่ำอำหำร
กลำงวันเด็ก
นักเรียนทั้ง           
4 โรงเรียน 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

6 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำศูนย์
เด็ก 
 

เพื่อสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรสถำนศึกษำศูนย์เด็ก 
 

จ ำนวน 2 ศูนย์ 
 

919,700 
 

919,700 

 
919,700 

 
919,700 

 
919,700 

 
ร้อยละ 90 
 

ศูนย์เด็กได้รับ
กำรสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร
สถำนศึกษำ 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

7 สนับสนุนอำหำรเสริม 
(นม) แก่นักเรียน          
ทั้ง  4 โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 ศูนย ์

 

เพื่อสนับสนุนอำหำรเสริม 
(นม) แก่นักเรียน                     
ทั้ง  4 โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก        
ทั้ง 2 ศูนย ์

 

จ ำนวน และศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
 

1,312,822 1,312,822 1,312,822 1,312,822 1,312,822 ร้อยละ 90 
 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก        ได้รับ
กำรสนับสนุน
อำหำรเสริม 

(นม) ทั้ง 6 แห่ง 

กอง         
กำรศึกษำฯ 

8 โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตนักเรียน 
ผู้ด้อยโอกำส เด็กก ำพรำ้
และคนยำกจน  

เพื่อส่งเสริมคุณภำพชีวิต
นักเรียน ผู้ด้อยโอกำส เด็ก
ก ำพร้ำและคนยำกจน 
 

ต ำบลโคกกว้ำง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80  นักเรียน 
ผู้ด้อยโอกำส 

เด็กก ำพร้ำและ
คนยำกจน มี

คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

 2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคณุภำพชวีติ 
2.2) แผนงำนกำรศกึษำ 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงกำรท้องถิ่นรักกำร
อ่ำน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงสนใจกำรอ่ำน
หนังสือมำกขึ้น 

ต ำบลโคกกว้ำง - 5,000 5,000 5,000 5,000 ต ำบลโคก
กว้ำง 

ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำง
สนใจกำรอ่ำน
หนังสือมำกขึ้น 

 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

รวม 9 โครงกำร - - 4,334,522 4,379,522 4,379,522 4,379,522 4,379,522 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่3. กำรพฒันำดำ้นกำรจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
                            2.3) แผนงำนสำธำรณสุข 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำร 
จัดซื้อสำรส้ม ทรำยอะเบท 
คลอรีน ปูนขำว ยำคุมสุนัข 
และแเมว 
 

เพื่อใช้ในกำรปฏิบัตภิำรกจิของ  
เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

ต ำบลโคกกว้ำง 
 

240,000 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 กำรปฏิบัติงำน
ตำมภำรกจิที่
เกี่ยวขอ้งมี
คุณภำพและบรรลุ
เป้ำหมำย 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงกำรพัฒนำ
งำนสำธำรณสุขมูลฐำน 
 

เพื่ออุดหนุนโครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน 
อสม. 
 

จ ำนวน 9 หมูบ่้ำน 67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

9 หมู่บ้ำน อุดหนุนโครงกำร
พัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูล
ฐำน 
อสม. 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

3 โครงกำรสร้ำงพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้ำ อบต.โคก
กว้ำง ภำยใต้แผน
ยุทธศำสตร์ด ำเนิน
โครงกำรสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจำกโรคพิษ
สุนัขบ้ำตำมพระปณิธำน
ศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำ
ภรณวลัยลักษณ์ อัครรำช
กุมำรี ป ี2560 - 2563 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคกกว้ำง
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำง
ปลอดภัยจำกโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่3. กำรพฒันำดำ้นกำรจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ย 

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
                            2.3) แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
อบต.โคกกวำ้ง 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำง
ปลอดภัยจำกโรค
ไข้เลือดออก 
 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

5 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคขำดสำรไอโอดีน
อย่ำงเข็มแข็งและยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำโรคขำด
สำรไอโอดีน 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงไม่
เป็นโรคขำด
สำรอำหำร 
ไอโอดีน 
 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

6 อุดหนุนโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำน
สำธำรณสุข 

เพื่ออุดหนุนโครงกำรพระรำชด ำริด้ำน 
สำธำรณสุข 

จ ำนวน 9 หมูบ่้ำน 
 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 9 หมู่บ้ำน ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงมี
คุณภำพชีวิตที่ด ี

 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

รวม  6 โครงกำร - - 617,500 687,500 687,500 687,500 687,500 - - - 

 
 
 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.4) แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรจัดท ำแผนชุมชน
และแผนพัฒนำท้องถิ่น     
 

เพื่อให้ประชำชนมีส่วนรว่มใน
กำรจัดท ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
 
 

จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมู่บ้ำน 
 

ประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำ
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนำ
ท้องถิ่น 
 

ส ำนักงำนปลัด 

2 โครงกำรฝึกอบรม
เสริมสร้ำงทัศนคติและ
จิตส ำนึกที่ดีงำมในกำรอยู่
ร่วมกันอยำ่งสมำนฉันท์
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำง 
 

เพื่อเสริมสร้ำงทัศนคติและ
จิตส ำนึกที่ดีในกำร 
อยู่ร่วมกันอยำ่งมีควำมสุข 
ของประชำชนในต ำบลโคก
กว้ำง 
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง  - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของประชำชน

มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงมี
ทัศนคติและ
จิตส ำนึกที่ดีใน
กำร 
อยู่ร่วมกันอยำ่งมี
ควำมสุข  
 

ส ำนักงำนปลัด 

3 โครงกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

เพื่อส่งเสริมกำรน ำหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชำชน

มีควำมพึง
พอใจ 

ประชำชน
สำมำรถน ำหลกั
ปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียงมำ
ประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนได้ 

ส ำนักงำนปลัด 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.4) แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรฝึกอบรมอำชพี
ประชำชนในต ำบลโคก
กว้ำง 

เพื่อให้ประชำชนในพื้นที่ต ำบล
โคกกวำ้งมีอำชีพเสริมและ
สร้ำงรำยได้ให้กับตัวเอง 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชำชน
ที่เข้ำอบรมมี
ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนใน
พื้นที่ต ำบลโคก
กว้ำงมีคุณภำพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส ำนักงำนปลัด 

5 โครงกำรกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนต ำบลโคกกว้ำง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยำวชนต ำบลภำยในต ำบลโคก
กว้ำง 
 

เด็กและเยำวชนต ำบล 
โคกกวำ้ง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กและ
เยำวชนที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจ 

เด็กและเยำวชน
ภำยในต ำบล 
โคกกวำ้งได้ร่วม
กิจกรรม 
 

ส ำนักงำนปลัด 

6 โครงกำรกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอำยุต ำบลโคกกวำ้ง 
 

เพื่อส่งเสริมกิจรรม 
ผู้สูงอำยุภำยในต ำบล 
โคกกวำ้ง 

ผู้สูงอำยุต ำบลโคกกวำ้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้ที่เข้ำร่วม

กิจกรรมมี
ควำมพึงพอใจ 

ผู้สูงอำยุภำยใน
ต ำบลโคกกว้ำง
ได้เข้ำร่วม
กิจกรรม 

ส ำนักงำนปลัด 

7 โครงกำรฝึกอบรมอำชพี
กลุ่มผู้สูงอำยุในต ำบลโคก
กว้ำง 

เพื่อให้กลุ่มอำชพีต่ำงๆและ
ประชำชนในพื้นที่ต ำบลโคก
กว้ำงมีอำชีพเสริมและสร้ำง
รำยได้ให้กับตัวเอง 

กลุ่มอำชีพ/ประชำชนผู้สูงอำยุในต ำบล โคกกวำ้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน จ ำนวน 20 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชำชน/
กลุ่มอำชีพมี
ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนใน
พื้นที่ต ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้นสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้กับ
ครัวเรือนได้
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด 

 
 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.4) แผนงำนสร้ำงควำมเขม้แขง็ของชมุชน 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

8 โครงกำรฝึกอบรมอำชพี 
สำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยใน
อำคำร 

เพื่อให้กลุ่มอำชพีต่ำงๆและ
ประชำชนในพื้นที่ต ำบลโคก
กว้ำงมีอำชีพเสริมและสร้ำง
รำยได้ให้กับตัวเอง 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้ำน จ ำนวน 20 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชำชน
ที่เข้ำอบรมมี
ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนใน
พื้นที่ต ำบลมี
คุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้นสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้กับ
ครัวเรือนได้
เพิ่มขึ้น 

ส ำนักงำนปลัด 

รวม 8 โครงกำร - - 60,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่6. กำรพฒันำดำ้นศลิปะ วฒันธรรม จำรตีประเพณแีละภมูปิญัญำท้องถิน่ 

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.5) แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรจัดงำนสัปดำห์
ส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลวัน
มำฆบูชำ วิสำขบูชำและ
วันเข้ำพรรษำ 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศำสนำ 
เนื่องในเทศกำลวันมำฆบูชำ  วิ
สำขบูชำและวันเข้ำพรรษำ 

ต ำบลโคกกว้ำง 
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
 

ประชำชนได้เห็น 
ควำมส ำคัญทำง
พุทธศำสนำ 
 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

2 โครงกำรส่งเสริมศิลปะ 
ศำสนำและวัฒนธรรม 
ประเพณี ศำสนำและภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชำชนได้เรียนรู้ถึง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศำสนำและภูมปิัญญำท้องถิ่น 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนได้
เรียนรู้ถึงศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณี ศำสนำ
และภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

3 โครงกำรแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อประชำชนได้ 
เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียมจำรีต
ประเพณีต่ำงๆในชุมชุน 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง  5,000 5,000 5,000 5,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนได้
เรียนรู้ถึงขนบ
ท ำเนียมจำรีต

ประเพณีต่ำงๆใน
ชุมชุน 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

4 โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำน
ยำเสพติดต ำบลโคกกวำ้ง 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคก
กว้ำงมีควำมสำมัคคีร่ำงกำย
แข็งแรง ห่ำงไกลยำเสพติด 
 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนใน
ต ำบลโคกกว้ำงมี

ควำมสำมัคคี
ร่ำงกำยแข็งแรง 

ห่ำงไกลยำเสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่6. กำรพฒันำดำ้นศลิปะ วฒันธรรม จำรตีประเพณแีละภูมปิญัญำท้องถิน่ 

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.5) แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

5 อุดหนุนโครงกำรแข่งขัน
กีฬำต้ำนยำเสพติด
เยำวชนต ำบลโคกกว้ำง 

เพื่อสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ เยำวชนในต ำบลโคกกว้ำง - 10,000 10,000 10,000 10,000 ต ำบลโคกกว้ำง เยำวชนเกิดควำม
สำมัคคีร่ำงกำย
แข็งแรง ห่ำงไกล

ยำเสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

6 อุดหนุนโครงกำรภำคี
เครือข่ำยต้ำนยำเสพติด 
“เด็กไทยยุคใหม่ ไร้ยำเสพ
ติด”  

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต
ต ำบลโคกกว้ำงห่ำงไกลยำเสพ
ติด 

นักเรียนในต ำบลโคกกว้ำง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ต ำบลโคกกว้ำง เด็กนักเรียนใน
เขตต ำบลโคก

กว้ำงหำ่งไกลยำ
เสพติด 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

7 อุดหนุนโครงกำรแข่งขัน
กีฬำกลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้ำ 
 

เพื่อสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำ 
 

โรงเรียนบุ่งคล้ำ 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ควำมสำมัคคีกัน 
 
 

กองกำรศึกษำ
ฯ 

รวม 7 โครงกำร - - 30,000 125,000 125,000 125,000 125,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.6) แผนงำนงบกลำง 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำด

วำ่จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเงิน 
สงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ

จ่ำยเป็นค่ำเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุแบบ
แบ่งช่วงอำย ุ

4,389,600 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้สูงอำยุ
ต ำบลโคก
กว้ำง 

ผู้สูงอำยุมี
สวัสดิกำร
ช่วยเหลือ
จำกภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิกำร เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพ     
ผู้พิกำร 

จ่ำยเป็นค่ำเบีย้ยังชีพผู้พกิำร 1,084,800 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 
100 ของผู้
พิกำร   
ต ำบลโคก
กว้ำง 

ผู้พิกำร            
มีสวัสดิกำร
ช่วยเหลือ
จำกภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชว่ยเหลอืหรือ
สงเครำะห์ในกำรด ำรงชีพและ
บ ำบัดรักษำ 

จ่ำยเป็นค่ำชว่ยเหลือหรือสงเครำะห์ในกำรด ำรง
ชีพและบ ำบัดรักษำผู้ปว่ยเอดส ์                 
ในต ำบลโคกกวำ้ง 

30,000 42,000 54,000 54,000 54,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์
ต ำบลโคก
กว้ำง 

ผู้ป่วยเอดส์มี
สวัสดิกำร
ช่วยเหลือ
จำกภำครัฐ 

ส ำนักงำนปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4. รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่2. ดำ้นกำรเกษตรและกำรพฒันำคุณภำพชวีติ   

2. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นสงัคม อำชีพและคุณภำพชวีติ 
2.6) แผนงำนงบกลำง 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 สมทบงบประมำณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภำพระดับทอ้งถิ่น 
 

เพื่อสมทบงบประมำณ
กองทุน 
หลักประกันสุขภำพระดับ
ท้องถิ่น 
 
 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพ  องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง 

80,000  80,000  80,000  80,000 80,000 ร้อยละ 90     
มีกำรพัฒนำที่
ดีขึ้นรวมทั้งท ำ
ให้กำร
ปฏิบัติงำน 
กำร
ประสำนงำน  
มี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

มีกำรพัฒนำที่
ดีขึ้นรวมทั้ง
ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน 
กำร
ประสำนงำน
มี
ประสิทธิภำพ
ยิ่งขึ้น 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

รวม 4 โครงกำร - - 5,584,400 7,122,000 7,134,000 7,134,000 7,134,000 - - - 

 
 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 3 พฒันำกำรท่องเทีย่ว กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุยั่งยนื 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่5 กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรและอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                    3.ยทุธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  

3.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงกำรตรวจสอบแนว

เขตที่สำธำรณะต ำบล 
โคกกวำ้ง 
 
 
 
 

เพื่อส ำรวจแนวเขตที่สำธำรณะ 
ที่ชัดเจนในต ำบลโคกกวำ้ง 
 

เขตที่สำธำรณะ 
ในต ำบลโคกกวำ้ง 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เขตที่สำธำรณะ 
ในต ำบลโคกกวำ้ง
ชัดเจนขึ้น 

แนวเขตที่
สำธำรณะ 
ในต ำบลโคกกวำ้ง
ชัดเจนขึ้น 
 

ส ำนักงำนปลัด 

2 อุดหนุนกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร 
จัดกำรขยะมูลฝอยและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ระดับจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

เพื่ออุดหนุนกำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรเพื่อจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดกำรขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

จังหวัดบึงกำฬ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
 

จังหวัดมี
แผนปฏิบัติกำร
จัดกำรขยะมูลฝอย
และมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 3 พฒันำกำรท่องเทีย่ว กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุยั่งยนื 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่5 กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรและอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                    3.ยทุธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนกำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม  

3.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

3 อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ 

เพื่อด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯประสบควำมส ำเร็จ
เป็นผลประโยชน์โดยแท ้

ด ำเนินงำนให้บรรลุทั้ง 6 งำนได้แก่ 
1.งำนปกป้องทรัพยำกรท้องถิ่น 
2.งำนส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น 
3.งำนปลูกรักษำทรัพยำกรท้องถิ่น 
4.งำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
5.งำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น 
6.งำนสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดท ำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด ำเนินงำนให้บรรลุทั้ง 6 
งำนได้แก่ 
1.งำนปกป้องทรัพยำกร
ท้องถิ่น 
2.งำนส ำรวจเก็บรวบรวม
ทรัพยำกรท้องถิ่น 
3.งำนปลูกรักษำ
ทรัพยำกรท้องถิ่น 
4.งำนอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกร
ท้องถิ่นน 
5.งำนศูนย์ข้อมูล
ทรัพยำกรท้องถิ่น 
6.งำนสนับสนุนในกำร
อนุรักษ์และจัดท ำฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น 

ด ำเนิน
โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมำจำก
พระรำชด ำริฯ
ประสบ
ควำมส ำเร็จ
เป็น
ผลประโยชน์
โดยแท ้

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรเพิ่ม
สวนหย่อม/
สวนสำธำรณะให้แก่
ชุมชน 
 

เพื่อให้ประชำชนได้มีที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

สร้ำงสวนหย่อม/สวนสำธำรณะ  
จ ำนวน 1 แห่ง 

 
 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้ำงสวนหย่อม/
สวนสำธำรณะ  
จ ำนวน 1 แห่ง 

 

ประชำชนมี
สวนหย่อม/

สวนสำธำรณะ
พักผ่อนหย่อน

ใจ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม  4 โครงกำร   140,000 240,000 240,000 240,000 240,000    

 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 3 พฒันำกำรท่องเทีย่ว กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุยั่งยนื 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่5 กำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรและอนรุกัษท์รัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม 
                 3.ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  

3.2) แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรลดคัดแยก
ขยะใช้ประโยชน์จำก
ขยะและกำรจัดกำร
ขยะอันตรำย 
 

เพื่อลดปริมำณขยะ และสร้ำงจิต 
ส ำนึกกำรคัดแยกขยะในชุมชน 
 

 

ต ำบลโคกกว้ำง 
 

  20,000  
 

   20,000  
 

  20,000  
 

  20,000  
 

  20,000  
 

ร้อยละ 80 
 

ลดปริมำณขยะใน
ชุมชน และสร้ำงจิต 
ส ำนึกกำรคัดแยก
ขยะในชุมชน 
 
 

กอง
สำธำรณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงกำร
หมู่บ้ำนต้นแบบกำร
บริหำรจัดกำรขยะ หมู่
ที่ 4 บ้ำนทำ่ส้มโฮง 
 

เพื่อบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
หมู่บ้ำนต้นแบบ 

หมู่ที่ 4 บำ้นท่ำส้มโฮง 
 

 -   - 10,000 10,000 10,000 หมู่ที่ 4 บำ้นท่ำ
ส้มโฮง 

สำมำรถบริหำร
จัดกำรขยะได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 
 
 

กอง 
สำธำรณสุขฯ 

รวม 2 โครงกำร - - 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่3 กำรพฒันำดำ้นกำรจดัระเบียบชมุชน สังคม กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย 
4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมมัน่คง  

4.1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน ช่วงเทศกำลปี
ใหม่ เทศกำลสงกรำนต ์ 
และเทศกำลออกพรรษำ 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุทำงถนน 
 

พื้นที่เขตต ำบลโคกกว้ำง 
 

30,000 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 
 

ลดกำรเกิดอุบัติเหต ุ
สูญเสียชีวิตทำงถนน 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 โครงกำรซ้อมแผน
อพยพหนีไฟและระงับ
อัคคีภัยในส ำนักงำน  
อบต.โคกกวำ้ง 
 

เพื่อเพิ่มควำมรู้และทกัษะกำร
ป้องกันอัคคีภัยใหแ้ก่ผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง 

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจำ้งประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วม

โครงกำร
ฝึกอบรม มี

ควำมพึงพอใจ 
 

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ และ

พนักงำนจ้ำงมีควำมรู้ 
ทักษะในกำรปอ้งกัน

อัคคีภัย 

ส ำนักงำน
ปลัด 

3 โครงกำรฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถำนศึกษำ 
 

เพื่อเพิ่มควำมรู้และทกัษะกำร
ป้องกันอัคคีภัยในสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำในเขตต ำบลโคกกวำ้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วม

โครงกำร
ฝึกอบรม มี

ควำมพึงพอใจ 
 

นักเรียนมีควำมรู้และ
ทักษะ กำรป้องกัน

อัคคีภัยใน
สถำนศึกษำ 

 

ส ำนักงำน
ปลัด 

4 โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเฝ้ำระวัง
และป้องกันปัญหำช้ำง
ป่ำต ำบลโคกกวำ้ง 

เพื่อให้ประชำชนในต ำบลโคกกว้ำง
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน
ปัญหำที่เกิดจำกช้ำงปำ่ 

ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้ำร่วม

โครงกำร
ฝึกอบรม มี

ควำมพึงพอใจ 

ประชำชนในต ำบล
โคกกวำ้งมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
ป้องกันปัญหำที่เกิด

จำกช้ำงปำ่ 

ส ำนักงำน
ปลัด 

 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่3 กำรพฒันำดำ้นกำรจดัระเบียบชมุชน สังคม กำรรกัษำควำมสงบเรยีบร้อย 

4. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรรักษำควำมสงบเรยีบรอ้ยและควำมมัน่คง  
4.1) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ที่

รบัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 

5 อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพ
ติดจังหวัดบึงกำฬ 
 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดบึง
กำฬ 
 

อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
จังหวัดบึงกำฬ 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี
ปริมำณคดี
เกี่ยวยำเสพติด
ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่ำนมำ 
 

ปริมำณคดีเกี่ยวยำ
เสพติดลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่ำนมำ 
 

ส ำนักงำน
ปลัด 

รวม   5  โครงกำร   30,000 160,000 160,000 160,000 160,000    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่3. พฒันำกำรท่องเทีย่ว กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอยำ่งมีคณุภำพและยั่งยนื 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่4. กำรพฒันำดำ้นกำรคำ้ กำรลงทนุ กำรท่องเทีย่วและกีฬำ 
                       5. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรทอ่งเที่ยว  

5.1) แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรม และนนัทนำกำร 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
รบัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 

ต ำบลโคกกว้ำง 
 

60,000  60,000  60,000  60,000  60,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร 

สืบทอดอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
กำรศึกษำฯ 

2 โครงกำรแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในชุมชน ประชำชนในต ำบลโคกกวำ้ง - 5,000 5,000 5,000 5,000 ต ำบลโคกกว้ำง ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรส่งเสริม
กำรท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

กอง
กำรศึกษำฯ 

รวม 2 โครงกำร - - 60,000  65,000  65,000  65,000  65,000 - - - 

 
 

  

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำคนสูส่งัคมคุณภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นระบบบริหำรจดักำรทีด่ ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรสนับสนุนใน 
กำรอ ำนวยกำรของ
สถำนที่กลำงส ำหรับเป็น
ศูนย์รวมข่ำวสำรกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วย
กำรบริหำรรำชกำรส่วน
ท้องถิ่นอ ำเภอบุ่งคล้ำ 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรับ 
ข้อมูลข่ำวสำร 
 

อ ำเภอบุ่งคล้ำ 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80  ประชำชนได้รับ
ข้อมูลข่ำวสำรอยำ่ง
ทั่วถึง 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 

2 จ้ำงเหมำสถำบันหรือ
องค์กรที่เป็นกลำงใน
กำรส ำรวจควำม 
พึงพอใจในกำร
ด ำเนินงำนของ อบต. 
 
 

เพื่อติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของ อบต.และควำมพึง
พอใจ 
 
 

จ ำนวน 1 ครั้ง / ปี 
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำร 
ท ำงำนและสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 

3 เช่ำพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.
โคกกวำ้ง 
 

เพื่อประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรและเพิ่ม
ช่องทำงในกำรติดต่อรำชกำร 
 
 

อบต.โคกกวำ้ง 6,500 
 

8,500 

 
8,500 8,500 8,500 ร้อยละ 80 ประชำชนได้รับรู้

ข่ำวสำรทำงเวปไซด์ 
ส ำนักงำนปลัด 

 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

4 โครงกำรอบรมให้
เจ้ำหน้ำที่อปท.เกี่ยวกับ
กฎหมำย 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำพนักงำน 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

จ ำนวน 1 ครั้ง / ปี 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 พนักงำนได้รับ
ควำมรู้ 
เกี่ยวกบักฎหมำย
เบื้องต้น 
 

ส ำนักงำนปลัด 

5 โครงกำรท้องที่ท้องถิ่น
พบประชำชน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของคณะ 
ผู้บริหำร พนักงำน และกำรออก
ให้บริกำรประชำชน 
 
 

จ ำนวน 1 ครั้ง / ปี 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ประชำชนได้รับ
ควำมรู้และ
แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็นสร้ำง ควำม
เข้ำใจภำครัฐและ
ประชำชน 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 

6 กำรจัดกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นและ
สมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเลือกตั้ง
ผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชกิสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

จัดกำรเลือกตั้งผู้บริหำรท้องถิ่นและสมชิก
สภำองค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 1 
ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เลือกตั้งผู้บริหำร
ท้องถิ่นและสมชิก
สภำองค์กำร
บริหำรส่วน
ท้องถิ่น จ ำนวน 1 
ครั้ง 

กำรด ำเนินกำร
เลือกตั้งผู้บริหำร
ท้องถิ่นและสมำชิก
สภำองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย 

ส ำนักงำนปลัด 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

7 โครงกำรจัดซ้ือครุภัณฑ์
ทุกประเภท 
ตำมบัญชีมำตรำฐำน
ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2.ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
3.ครุภัณฑ์กำรแพทย ์
4.ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
5.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
10.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
11.ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกำ้อี ้
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
กำรปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผล 

ส ำนักงำนปลัด 

8 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต ำบล  
โคกกวำ้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งำนได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดเสียหำย - - 20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำน
ได้ดี 

ส ำนักงำนปลัด 

 
 
 
 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

9 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆดังนี้ 
1.วัสดุส ำนักงำน 
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
4.วัสดุก่อสร้ำง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬำ 
9.วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์
10.วัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
กำรปฏิบัติงำน
คล่องตัว และ
มีประสิทธ-ิ
ภำพเกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธ-ิภำพ
เกิดประสิทธิผล 

ส ำนักงำนปลัด 

10 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนำพนักงำน 
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 

1 ครั้ง/เดือน 
 

36,000 
 

36,000 36,000 36,000 36,000 ร้อยละ 80 
 

พนักงำนและ
ประชำชนได้ใช้
บริกำรถ่ำย
เอกสำร  
 
 

กองคลัง 

 
 
 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

11 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆดังนี้ 
1.วัสดุส ำนักงำน 
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
4.วัสดุก่อสร้ำง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬำ 
9.วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์
10.วัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
กำรปฏิบัติงำน
คล่องตัว และ
มีประสิทธ-ิ
ภำพเกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธ-ิภำพเกิด
ประสิทธิผล 

กองคลัง 

12 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต ำบล  
โคกกวำ้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งำนได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดเสียหำย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำนได้
ดี 

กองคลัง 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.1) แผนงำนบรหิำรงำนทัว่ไป 
 

ที ่
โครงกำร/
กจิกรรม 

วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

13 โครงกำรจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท 
ตำมบัญชีมำตรตรำ
ฐำนครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2.ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
3.ครุภัณฑ์กำรแพทย ์
4.ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
5.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
10.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
11.ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกำ้อี ้
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

กองคลัง 

14 กำรจัดท ำแผนที่
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 
 

เพื่อจัดท ำแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินในต ำบลโคกกว้ำง 
 
 

ต ำบลโคกกว้ำง 
 

100,000 
 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
ร้อยละ 80 กำร

ปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่
เพิ่ม
ประสิทธิภำพ
ขึ้น 
 

กองคลัง 

รวม 14 โครงกำร - - 1,367,500 1,369,500 1,389,500 1,389,500 1,389,500 - - - 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.2) แผนงำนกำรศกึษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

1 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆดังนี้ 
1.วัสดุส ำนักงำน 
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
4.วัสดุก่อสร้ำง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬำ 
9.วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์
10.วัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
กำรปฏิบัติงำน
คล่องตัว และ
มีประสิทธ-ิ
ภำพเกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธ-ิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

กองกำรศึกษำฯ 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต ำบล  
โคกกวำ้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งำนได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดเสียหำย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำน
ได้ดี 

กองกำรศึกษำฯ 

 
 
 
 
 

 
 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.2) แผนงำนกำรศกึษำ 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
3 โครงกำรจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตำมบัญชีมำตรตรำ
ฐำนครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2.ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
3.ครุภัณฑ์กำรแพทย ์
4.ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
5.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
10.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
11.ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกำ้อี ้
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพเกิด
ประสิทธิผล 

กองกำรศึกษำฯ 

รวม 3  โครงกำร - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ  
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.3) แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท 
จัดซื้อวัสดุต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆดังนี้ 
1.วัสดุส ำนักงำน 
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
4.วัสดุก่อสร้ำง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬำ 
9.วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์
10.วัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัว และ
มีประสิทธ-ิ
ภำพเกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธ-ิภำพเกิด
ประสิทธิผล 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต ำบล โคก
กว้ำง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งำนได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดเสียหำย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000  ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ำรุดสำมำรถ
ใช้งำนได้ดี 

สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำนได้
ดี 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรที่ด ี 
6.3) แผนงำนสำธำรณสุข 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
3 โครงกำรจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตำมบัญชีมำตรตรำ
ฐำนครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2.ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
3.ครุภัณฑ์กำรแพทย ์
4.ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
5.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
10.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
11.ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกำ้อี ้
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพเกิด
ประสิทธิผล 

กองสำธำรณสุข
ฯ 

รวม 3  โครงกำร - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000  - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 
                     6. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6.4) แผนงำนเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 
งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่จะ

ไดร้บั 
หนว่ยงำน 

ทีร่บัผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 2565 
1 โครงกำรจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท 
จัดซื้อวัสดุต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อวัสดุต่ำงๆดังนี้ 
1.วัสดุส ำนักงำน 
2.วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ
3.วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
4.วัสดุก่อสร้ำง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณำและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬำ 
9.วัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย ์
10.วัสดุส่ือกำรเรียนกำรสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่ำงๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธ-ิภำพเกิด
ประสิทธิผล 

กองช่ำง 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต ำบล โคก
กว้ำง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งำนได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ำรุดเสียหำย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ำรุด
สำมำรถใช้
งำนได้ดี 

สิ่งของที่ช ำรุด
สำมำรถใช้งำนได้
ดี 

กองช่ำง 

 
 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่ 4 รกัษำควำมสงบ ควำมมั่นคง และพฒันำสูส่งัคมคณุภำพ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่7 กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 
                       6. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำดำ้นกำรบรหิำรจดักำรทีด่ี 

6.4) แผนงำนเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ ตวัชี้วดั 
KPI 

ผลทีค่ำดวำ่จะ
ไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ

หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

3 โครงกำรจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตำมบัญชีมำตรำฐำน
ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่ำงๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้ำง 
2.ครุภัณฑ์กำรเกษตร 
3.ครุภัณฑ์กำรแพทย ์
4.ครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
5.ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ ำหมู่บ้ำน 
10.ครุภัณฑ์ส ำนักงำน 
11.ครุภัณฑ์ส ำรวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกำ้อี ้
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100
กำรปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท ำให้กำร
ปฏิบัติงำน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภำพ
เกิดประสิทธิผล 

กองช่ำง 

4 ปรับปรุงบ่อขยะ 

 

เพื่อปรับปรุงบ่อขยะให้รองรับ
ปริมำณขยะที่มำกขึ้น 

ต ำบลโคกกว้ำง 

 

100,000  100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 

 

มีพื้นที่รองรับ
ขยะเพิ่มขึ้น 

กองช่ำง 

5 โครงกำรก ำจัดขยะมูล
ฝอยแบบฝังกลบตำม
หลักสุขำภิบำล 

เพื่อช ำระค่ำธรรมเนียมในกำร
ก ำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อบต.
โคกกวำ้ง ให้แก ่เทศบำลศรีพนำ/
เทศบำลบึงกำฬ 

ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรก ำจัดขยะมูลฝอยตลอด
ทั้งปี 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ก ำจัดขยะมูล
ฝอยตลอดทั้ง

ปี 

ก ำจัดขยะมูล
ฝอยในต ำบล
โคกกวำ้ง 

กองช่ำง 

รวม 5 โครงกำร - - 520,000 670,000 670,000 670,000 670,000 - - - 

 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                 1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพื้นฐำน  
1.1 ) แผนงำนอตุสำหกรรมและโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
 ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
1 ขุดสระเก็บกักน้ ำเพื่อ

กำรเกษตร(หนองแคน) 
หมู่ที่ 6    เช่ือมต ำบล  
ท่ำดอกค ำ  

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

ขุดสระเก็บกักน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
(หนองแคน)กว้ำง 75 ม. ยำว 
100 ม. ลึก 3 ม.                         
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

800,000 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง
หวำย หมู่ที ่3 

เพื่อให้
ประชำชนมี
พื้นที่ ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 
และพักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหวำย
ส ำหรับออกก ำลังกำย และพกัผ่อน                     
(ตำมแบบที่ อบต.ก ำหนด) 

2,000,000 
 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ภูมิทัศน์หนอง
หวำยส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 
และพักผ่อน 

ประชำชนมี
พื้นที่ ส ำหรับ
ออกก ำลังกำย 
และพักผ่อน 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

3 ขุดลอกบุ่งตำไท หมู่ที่ 
3 บ้ำนหำดแฮ ่

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

พื้นที่ขุดลอก 22 ไร่ ควำมลกึเฉลี่ย 
1.5 เมตร 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 47,000,000 47,000,000 47,000,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรมีน้ ำใช้
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

4 ก่อสร้ำงสะพำนขำ้ม
ห้วยขำมเปี้ย บ้ำนสม
พร – บ้ำนหำดแฮ ่

เพื่อให้
ประชำชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

สะพำนยำว กว้ำง 6 เมตร ยำว 36 
เมตร 

    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

  9,000,000 9,000,000 9,000,000 ก่อสร้ำงสะพำน 
จ ำนวน 1 แห่ง 

ประชำชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

 
 

 
  



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1 ) แผนงำนอตุสำหกรรมและโยธำ  

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
 ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
5 ก่อสร้ำงถนน คสล.

ตลอดแนวริมแม่น้ ำโขง 
บ้ำนหำดแฮ ่

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 
1,730 ม. หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนน คสล. กวำ้ง
5 ม. ยำว
1,730 ม. 
หนำ 0.15 
ม. 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

6 ก่อสร้ำงสะพำนขำ้ม
ห้วยฮี้น บ้ำนท่ำศิริขันธ ์

เพื่อให้
ประชำชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

สะพำนยำว กว้ำง 6 เมตร ยำว 36 
เมตร 

    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 9,000,000 9,000,000 9,000,000 ก่อสร้ำงสะพำน 
จ ำนวน 1 แห่ง 

ประชำชนใช้
สัญจรได้สะดวก
ยิ่งขึ้น 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

7 ขุดลอกห้วยทรำย หมู่ที ่
1 บ้ำนโคกกวำ้ง 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

กว้ำง 3.5 ม.ยำว 1,600 ม. 
    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 950,000 950,000 950,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

8 ก่อสร้ำงถนน คสล.เข้ำสู่
พื้นที่กำรเกษตรหว้ย
ทรำย หมู่ที ่1 

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 675 
ม.หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 1,755,000 1,755,000 1,755,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
675 ม.หนำ 
0.15 ม. 

 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1 ) แผนงำนอตุสำหกรรมและโยธำ  

 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
 ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
9 ก่อสร้ำงถนน คสล.เข้ำสู่

พื้นที่กำรเกษตรบ้ำน
หนองบ่อ – บ้ำนโคก

กว้ำง 

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 
4,300 ม.  

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 11,000,000 11,000,000 11,000,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
4,300 ม.  

 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

10 ขุดลอกห้วยขำมเปี้ย 
หมู่ที่ 4 บำ้นท่ำส้มโฮง 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

พื้นที่ขุดลอก 22 ไร่ ควำมลกึเฉลี่ย 
1.5 ม. 

    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

11 ขุดคลองระบำยน้ ำ 
บุ่งตำไท บ้ำนสมพร 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

กว้ำง 10 ม. ยำว 1,200 ม. ลึก 
1.5 ม. 

    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

12 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เช่ือมบ้ำนบึงส ำรำญ – 
บ้ำนท่ำศิริขันธ ์

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 645 
ม. หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
645 ม. หนำ 
0.15 ม. 

 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1 ) แผนงำนอตุสำหกรรมและโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
 ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
13 ก่อสร้ำงถนน คสล.

เช่ือมบ้ำนสมพร – บ้ำน
หำดแฮ ่

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 
2,350 ม. หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 6,110,000 6,110,000 6,110,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
2,350 ม. 
หนำ 0.15 
ม. 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

14 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เช่ือมบ้ำนสมพร – บ้ำน

ท่ำส้มโฮง 

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 
3,500 ม. หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 9,100,000 9,100,000 9,100,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
3,500 ม. 
หนำ 0.15 
ม. 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

15 ก่อสร้ำงถนน คสล.
เช่ือมบ้ำนสมพร – บ้ำน

โนนไพศำล 

เพื่อให้
ประชำชนมีถนน
ใช้คมนำคมได้
อย่ำงสะดวก 

ถนน คสล. กวำ้ง 5 ม. ยำว 
4,000 ม. หนำ 0.15 ม. 

(ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนน คสล. กวำ้ง 
5 ม. ยำว 
4,000 ม. 
หนำ 0.15 
ม. 

กำรคมนำคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

16 ขยำยเขตไฟฟ้ำเข้ำสู่
พื้นที่เพื่อกำรเกษตร

บ้ำนบึงส ำรำญ – หนอง
บ่อ 

เพื่อให้
ประชำชนมี

ไฟฟ้ำใช้อยำ่ง
ทั่วถึง 

ควำมยำว 3,100 เมตร - - 800,000 800,000 800,000 ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 90 
ของ
ผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้
ไฟฟ้อย่ำงทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

 
 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

ก. ยุทธศำสตรจ์งัหวดัที ่4 พฒันำขดีควำมสำมำรถกำรค้ำและกำรลงทนุ 
ข. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำของ อปท.  ในเขตจงัหวดัที ่1 กำรพฒันำดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 

                1. ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ ดำ้นกำรพฒันำระบบโครงสรำ้งพืน้ฐำน  
1.1 ) แผนงำนอตุสำหกรรมและโยธำ  
 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
 ตวัชี้วดั 

KPI 
ผลทีค่ำดวำ่
จะไดร้บั 

หนว่ยงำน 
ทีร่บัผดิชอบ 

2561 2562 2563 2564 2565 
17 ขยำยเขตไฟฟ้ำภำยใน

หมู่บ้ำน หมู่ที่ 5 บ้ำน
โนนไฟศำล 

เพื่อให้
ประชำชนมี

ไฟฟ้ำใช้อยำ่ง
ทั่วถึง 

เส้นข้ำงโรงเรียนบ้ำนท่ำส้มโฮง 
ควำมยำว 750 เมตร 

- - 300,000 300,000 300,000 ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 90 
ของ
ผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้
ไฟฟ้อย่ำงทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

18 ขยำยเขตไฟฟ้ำภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ที่ 3 บ้ำน

หำดแฮ ่

เพื่อให้
ประชำชนมี

ไฟฟ้ำใช้อยำ่ง
ทั่วถึง 

 

เส้นโรงเรียนบ้ำนหำดแฮ่ – 
ชลประทำน ยำว 860 เมตร 

- - 350,000 350,000 350,000 ควำมพึงพอใจ
ร้อยละ 90 
ของ
ผู้รับบริกำร 

ประชำชนได้ใช้
ไฟฟ้อย่ำงทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

19 ขุดลอกหัวยไม้ซอด หมู่
ที่ 5 บ้ำนโนนไพศำล 

เพื่อให้เกษตรกร
มีน้ ำใช้อย่ำง
เพียงพอ 

พื้นที่ขุดลอก 1.5 ไร่ ลึกเฉลี่ย 1.5 
ม. 

    (ตำมแบบอบต. ก ำหนด) 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60ของ
เกษตรกร 

ที่มีน้ ำใช้เพื่อ
กำรเกษตร
อย่ำงเพียงพอ 

 

เกษตรกรใน
หมู่บ้ำนและ 

ใกล้เคียงมีน้ ำใช้
ในกำรเกษตร 
อย่ำงเพียงพอ 

กองช่ำง/
ร่วมกับ

หน่วยงำนอื่น 

รวม  19 โครงกำร - - 2,800,000 2,800,000 93,255,000 93,255,000 93,255,000 - - - 

 
 

 
 
 

 



งานนโยบายและแผน 

ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

บญัชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันำทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลโคกกวำ้ง อ ำเภอบุง่คลำ้  จังหวดับงึกำฬ 

ที ่ แผนงำน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปำ้หมำย 

(ผลผลติของ
ครภุณัฑ)์ 

งบประมำณและทีผ่ำ่นมำ 
หนว่ยงำน 
รบัผดิชอบ 

หลกั 

2561 
(บำท) 

2562 
(บำท) 

2563 
(บำท) 

2564 
(บำท) 

2565 
 
 

1 

บริหำรงำน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลำง 1  - - 850,000 850,000 850,000 

ส ำนักงำน
ปลัด 

2 ครุภณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทย ุ เพื่อจัดซื้อชุดไมค์ประชุม
พร้อมติดตั้ง 

1 ชุด - - 100,000 100,000 100,000 

3 ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อซุ้มศำลำ 1 ชุด - 50,000 50,000 50,000 50,000 

4 ครุภณัฑ์อื่น จัดซื้อน้ ำพุ  1 ชุด - 15,000 15,000 15,000 15,000 

5 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

2 44,000 44,000 44,000 44,000 44,000 

6 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค 

3 25,000 25,000 30,000 30,000 30,000 

7 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2   15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 

8 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ 3 6,200 6,200 7,500 7,500 7,500 

9 ครุภณัฑ์ส ำนักงำนครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

อุปกรณ์อ่ำนบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Card 
Reader) 

4 - - 2,800 2,800 2,800 

10 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อตู้จดัเก็บเอกสำร
เหล็กบำนเลื่อนกระจก 

2 - - 9,000 9,000 9,000 

11 ครุภณัฑ์กีฬำ จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย 2 - 120,000 120,000 120,000 120,000 
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12 

บริหำรงำน
ทั่วไป 

 

ครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 4 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

กองคลัง 
 
 
 

กองคลัง 

13 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท ำงำน 1 - - 2,500 2,500 2,500 

14 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 2   15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 

15 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อพัดลม
อุตสำหกรรม 

1 - - 3,300 3,300 3,300 

16 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อตู้จดัเก็บเอกสำร 4 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

17 

งำนกำร
กำรศึกษำ 

ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 - - 10,000 10,000 10,000 

กอง
กำรศึกษำฯ 

18 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ 1 - - 2,500 2,500 2,500 

19 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อตู้จดัเก็บเอกสำร 1 - - 5,500 5,500 5,500 

20 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อโตะ๊ท ำงำน 1 - - 2,500 2,500 2,500 

21 ครุภณัฑ์ส ำนักงำน เพื่อจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน 1 - - 1,500 1,500 1,500 

22 

เคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณ
ฑ์ 

ครุภณัฑ์อื่น เพื่อจัดซื้อปั้มน้ ำซมัเมริ์ส 1 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

กองช่ำง 

23 ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญำ้ 
แบบข้อแข็ง 

1 - - 9,500 9,500 9,500 

24 ครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว ตู้เย็น 1 - - 6,500 6,500 6,500 

25 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 - - 10,000 10,000 10,000 

26 ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ 2 - - 5,000 5,000 5,000 

รวม 184,200 304,200 1,370,700 1,370,70
0 

1,370,70
0 
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                                    ประกำศองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง  
เรื่อง  ประกำศใชแ้ผนพฒันำท้องถิน่ (พ.ศ.2561 – 2565) 

  ----------------------------------------------------------------- 
 

  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ได้ด ำเนินกำรทบทวน/จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น    (พ.ศ.
2561 – 2565) เพ่ือให้มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถบูรณำกำรแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรมและงบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้ กับประชำชน สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงได้พิจำรณำเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในกำร
ประชุมสภำสมัยวิสำมัญ สมัยที่ 1 / 2562 เมื่อวันที่   13  มิถุนำยน  2562 นั้น 
 

  เพ่ือให้เป็นไปตำมควำมในหมวด 4 ข้อ 24 กำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติ และข้อ 25 ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี งบประมำณรำยจ่ำย
เพ่ิมเติม งบประมำณจำกเงินสะสมในช่วงแผนนั้น รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำม
โครงกำรที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง จึงขอประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) และประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกัน 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
   

ประกำศ  ณ  วันที่     14   เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ.  2562 
 

                   
    (ลงชื่อ)      

    (นำงสำวอรสำ  นำชัยลำน)                                                      
                                         รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล.รักษำรำชกำรแทน 
                                               ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ปฏิบัติหน้ำที่ 
                                                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง 

 
 

 

 


