












































































































       ประกาศองค์การบรหิารส่วนตาํบลโคกกว้าง 
              เรื่อง  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ.2557-2561) ขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลโคกกว้าง 

 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ข้อ 16 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บรหิารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป น้ัน 
  สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.
2557 -2561) เมื่อคราวประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2/2556 ประจําปี 2556 ลงวันที่ 21 มถินุายน 2556 
เรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนายุทธศาสตร์ (พ.ศ.2557-2561) 
ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศน้ี  
 

 ประกาศ ณ  วันที่  24  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 

    
 

                       (นายไพรวัลย์   ผิวไธสง) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 นิยามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกําหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น โดยกําหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรจุบนพ้ืนฐาน
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งน้ี จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลโคกกว้าง มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบล 
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซึง่ควบคุมการพัฒนาระดับตําบลทุกพ้ืนที่ในเขตตําบล และจะต้อง
สนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยการประชาคมตําบลและหมู่บ้านเพ่ือนําข้อมูลมาจัดทํา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายการบริหารโดยการคิดเป็นทําเป็น 
และแก้ปัญหาเป็น 

 1.2 วัตถุประสงค์การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561) 
1. เป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องที่ตําบล หมู่บ้านในพ้ืนที่  

นํามาวิเคราะห์หาทางแก้ไข 
2. เป็นการประสานงานกับหน่วยราชการส่วนภูมิภาค หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในการวางแผน

พัฒนาตําบลให้เป็นในแนวทางเดียวกันแบบบูรณาการ 
3. เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 1.3 กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง หวังที่จะจัดทําแผนพัฒนาที่
สอดคล้องกับความต้องการปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงจึงได้ดําเนินการจัดทําแผน
โดยใช้ยุทธศาสตร์และเทคนคิวิธีดังน้ี  

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง ทั้งข้อมูล 
เชิงประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 



 

 

2. รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผน 
แต่ละส่วน  

3. รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือกําหนดแนวนโยบาย 
4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง คณะกรรมการสนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีส่วนร่วม 
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1.4 กระบวนการและขัน้ตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
 ขั้นตอนที่ 1  การประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจแก่ผู้เก่ียวข้อง 
 ขั้นตอนที่ 2  การเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตร์โดยแต่งต้ัง 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  ขั้นตอนที่ 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังปัญหา / ความต้องการ /และศกัยภาพจากผู้แทนชุมชน 
ประชาคมและผู้แทนส่วนราชการอําเภอ 
  ขั้นตอนที่ 4 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล สรุปผลกการ
รับฟังปัญหา / ความต้องการ /และประเด็นในการพัฒนา พร้อมทั้งจัดทําร่างการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  ขั้นตอนที่ 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือกําหนด 
วิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก และจดุมุ่งหมายการพัฒนา  
  ขั้นตอนที่ 6 การพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 7 การบูรณาการ แนวทางการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่ 8 การเสนอและทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์ 
  ขั้นตอนที่ 9 การเสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
เสนอศูนย์ประสานการพัฒนา  
  

1.5 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2557-2561) 
  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใช้ทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง ในการพัฒนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ และตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตตําบล 
โคกกว้างได้อย่างสูงสุด นอกจากน้ี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังแสดงถึงความเช่ือมโยงกัน ระหว่างยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาสามปี และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง  
 

 ที่ต้ัง      ตําบลโคกกว้าง   ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของที่ต้ังที่ว่าการอําเภอบุ่งคล้า  โดยที่ทาํการ
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง   ต้ังอยู่  เลขที ่241 หมูท่ี่  1  บ้านโคกกว้าง ตําบลโคกกว้าง     อําเภอบุ่ง
คล้า   จังหวัดบึงกาฬ  ริมถนนสาย 212 ช่วง กม.ที่ 185 – 190 ห่างจากตัวอําเภอบุ่งคล้า 12  กม. และห่างจาก
ตัวจังหวัดบึงกาฬเป็นระยะทาง  58  กม.  ใช้ระยะเวลาการเดินทางเข้าสู่จังหวัด  1   ช่ัวโมง 
 

       เนื้อที่ทัง้หมด       ประมาณ  111  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลและอําเภอใกล้เคียง  
ดังน้ี 
 ทิศเหนือ   จด  แม่นํ้าโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันออก   จด  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่าดอกคํา  อําเภอบึงโขงหลง 
 ทิศใต้   จด  เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าภูวัว 
 ทิศตะวันตก   จด  เขตองค์การบริหารส่วนตําบลบุ่งคล้า 
 
 ขนาดพื้นที่และการปกครอง  ตําบลโคกกว้าง  มีพ้ืนที่รวมประมาณ  111   ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน  ได้แก่   
  หมู่ที่  1  บ้านโคกกว้าง 



 

 

  หมู่ที่  2  บ้านหนองบ่อ 
  หมู่ที่  3  บ้านหาดแฮ่ 
  หมู่ที่  4  บ้านท่าส้มโฮง 
  หมู่ที่  5  บ้านโนนไพศาล 
  หมู่ที่  6  บ้านดอนใหญ่ 
  หมู่ที่  7  บ้านท่าศิริขันธ์ 
  หมู่ที่  8  บ้านสมพร 
  หมู่ที่  9  บ้านบึงสําราญ 
 
 ลักษณะภูมิประเทศ  มีพ้ืนทีท่ั้งหมด   71,082   ไร่ 

 พ้ืนที่ราบ 17,532   ไร่ ร้อยละ  25 
 ภูเขา 46,739   ไร่ ร้อยละ  66 
 พ้ืนนํ้า 4,393   ไร่ ร้อยละ   6 
 อ่ืน ๆ 2,418   ไร่ ร้อยละ   3  
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 สภาพภูมิอากาศ     ตําบลโคกกว้าง   มีฤดูกาล  3   ฤดู   ได้แก่  ฤดูร้อน   ฤดูฝน   และฤดูหนาว  
โดยฤดูฝน  ฝนจะเร่ิมตกในเดือนเมษายน โดยฝนจะตกหนักในช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน  โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังน้ี 
 
 ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน มีนาคม  –  พฤษภาคม  อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศา ปริมาณนํ้าฝน  60  ม.ม. 
 ฤดูฝน   ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน มิถุนายน  –  กันยายน   อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศา ปริมาณนํ้าฝน  93  ม.ม. 
 ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลาต้ังแต่เดือน ตุลาคม  –  กุมภาพันธ์   อุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา ปริมาณนํ้าฝน  37  ม.ม. 

 
 ประชากรปัจจุบัน (ปี  2556 ) ตําบลโคกกว้างมีประชากรรวมท้ังสิ้น 4,756 คน  เป็นชาย  2,424 คน  เป็น
หญิง  2,332 คน  จํานวนครัวเรือน  1,230 ครัวเรือน 
 

ตารางที่  1.1   แสดงจํานวนหมู่บ้าน ประชากร และครัวเรือน ปี  2556  ตําบลโคกกว้าง 

 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม

1 
2 
3 
4 

บ้านโคกกว้าง
บ้านหนองบ่อ 
บ้านหาดแฮ่ 
บ้านท่าส้มโฮง 

370
241 
461 
95 

373
229 
419 
99 

743
470 
880 
194 

196 
124 
216 
52 



 

 

5 
6 
7 
8 
9 

บ้านโนนไพศาล
บ้านดอนใหญ่ 
บ้านท่าศิริขันธ์ 
บ้านสมพร 
บ้านบึงสําราญ 

451
211 
89 
159 
347 

439
208 
73 
155 
337 

890
419 
162 
314 
684 

241 
104 
40 
84 
173 

 รวม 2,424 2,332 4,756 1,230
 

                                                                                        ข้อมูล ณ  เดือนพฤษภาคม  2556 
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 อาชีพ     ส่วนมากราษฎรประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม   ทํานา   ทําไร่   ทําสวน   และ รบัจ้าง
ทั่วไป  ผลผลติที่สําคัญคือ  ข้าว  มะเขือเทศ  ใบยาสูบ  ยางพารา  ราษฎรที่อาศัยอยู่ใกล้แหล่งนํ้าก็จะมีอาชีพเสริม
ทางด้านการประมงนํ้าจืด  เช่น  ราษฎรหมู่ที่  3,  4  มีอาชีพทําการประมง โดยการวางอวนดักปลาตามลํานํ้าโขง  
สภาพทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ความเจริญทางด้านสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  จะอยู่หมู่ที่   1,  3   เพราะมีร้านค้า
ต่าง ๆ  มากกว่าหมู่บ้านอ่ืน ๆ   นอกจากน้ันก็มีอาชีพรับราชการ  รับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  บริการ   แหล่งขายแรงงาน
คือกรุงเทพ ฯ  และต่างจังหวัด 
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กลุ่มประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
 - รวมกลุม่เพ่ือการอาชีพ    

ลําดับที่ ช่ือกลุ่มอาชีพ ช่ือหมู่บ้าน หมู่ที ่
ปีงบประมาณ
ที่อุดหนุน 

จํานวนเงิน
ที่อุดหนุน 

1 กลุ่มทําไม้กวาด บ้านโคกกว้าง 1 2550 50,000

2 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านหนองบ่อ 2 2550 50,000

3 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านหนองบ่อ 2 2550 50,000

4 กลุ่มปลูกข้าวโพด บ้านหาดแฮ่ 3 2550 50,000

5 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านท่าส้มโฮง 4 2550 100,000

6 กลุ่มเลี้ยงสุกร บ้านโนนไพศาล 5 2550 50,000

7 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านโนนไพศาล 5 2550 50,000

8 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านดอนใหญ่ 6 2550 50,000



 

 

9 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านดอกใหญ่ 6 2550 50,000

10 กลุ่มเกษตรผสมผสาน บ้านท่าศิริขันธ์ 7 2550 50,000

11 กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ บ้านท่าศิริขันธ์ 7 2550 50,000

12 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านสมพร 8 2550 35,000

13 กลุ่มเลี้ยงกระบือ บ้านสมพร 8 2550 32,500

14 กลุ่มเลี้ยงโค บ้านสมพร 8 2550 32,500

15 กลุ่มปลูกมะเขือเทศ บ้านบึงสําราญ 9 2550 25,000

16 กลุ่มปลูกข้าวโพดหวาน บ้านบึงสําราญ 9 2550 25,000

  
 หน่วยธรุกิจในเขต  อบต. 
 
  - โรงแรม    - แห่ง 
  - ร้านค้า     25 แห่ง 
  - ป๊ัมนํ้ามันหัวจ่าย   1 แห่ง 
  - โรงสีขนาดเล็ก    18 แห่ง 
 - โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง 
 - ป๊ัมนํ้ามัน (ป๊ัมหลอด) 3 แห่ง 
 - ร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง 
 - จุดซื้อขายยางพารา 2 แห่ง 
 - ตลาดนัดชุมชน 1 แห่ง   (ทุกวันที่ 14 , 27 ของเดือน) 
 - ร้านซ่อมรถจกัรยานยนต์ 3 แห่ง 
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สภาพทางสังคม 
 
 ประชาชนภายในตําบลโคกกว้าง  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   และปฏิบัติตามวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีด้ังเดิม  โดยยึดถอืขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคน
ไทยภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่  เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  นอกจากน้ันยังมีงานประเพณีต่าง ๆ  เช่น
บุญเบิกบ้าน  บุญกองข้าว  บุญประจําปี  และประเพณีเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือของราษฎรในตําบล 
 



 

 

 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน   การต้ังถ่ินฐานของชุมชน   มลีักษณะเกาะกลุ่มไปตามแนวถนนที่ตัดผ่าน ใกล้
แหล่งนํ้า และรวมตัวกันเป็นกลุ่มหนาแน่นใกล้บริเวณวัดและโรงเรียน กระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ตําบล  จึงมีทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข  212 (ถนนสายหนองคาย – นครพนม) ตัดผ่านหมู่บ้าน ได้แก่หมู ่5 , 8 , 1 , 9, 6 , 2  ชุมชนที่มี
ขนาดเล็กที่สุดคือ  บ้านท่าศิรขิันธ์ 
 
 การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา    4 แห่ง 
  - ศ.ร.ช.      1 แห่ง 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
  - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   1 แห่ง 

- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน   7 แห่ง 
 

ข้อมูลสถานศกึษาในตําบลโคกกว้าง 

- ศูนย์พัฒนาเด็กตําบลโคกกว้าง  2  แห่ง     
 

ลําดับ
ที่ 

ศูนยพ์ัฒนาเดก็ตําบล
โคกกว้าง 

หมู่ที่ 
จํานวน

คร ู
จํานวน 
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกว้าง 1 3 71  

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนไพศาล 5 3 3  

 รวม   2  แห่ง 6 74  

 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  3   แห่ง  และขยายโอกาสถึง  ม.3   

ลําดับที ่
โรงเรียนประถม
ศึกษา  3   แห่ง 

หมู่ที่ 
จํานวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 64  

2 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (51)
- ขยายโอกาสถึง  ม.3 

1 235  

3 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 4 131  

4 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 3 103  

 รวม  4  แห่ง 477  
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-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 

ลําดับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ จํานวนนักเรียน 



 

 

 - บ้านโนนไพศาล 5 110 

 - บ้านโคกกว้าง 1 

 รวม  2   แห่ง  
 
 

-  ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส  ที่ได้รับความชว่ยเหลือจากงบต่าง  ปี  2556 

จํานวน
ลําดับที ่ ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส จํานวน/ราย 

เงินเดือนละ 
หมายเหตุ 

1 
 
 

- ผูสู้งอายุ 500
500 
500 

461 
82 
3 

 - ผู้พิการ 
-ผู้ติดเช้ือเอดส์ 

รวม 546  

         
สถาบนัและองค์กรทางศาสนา  

  - วัด    8 แห่ง 
  - ศาลเจ้า   1 แห่ง 
  - สํานักสงฆ์   3 แห่ง 
  สาธารณสุข 
  - สถานีอนามัย   1 แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  1 แห่ง 
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดนํ้า  ร้อยละ  100% 
        จํานวนบุคลากรด้านสาธารณสขุ 
 - เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จํานวน  3   คน 
 - เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ   จํานวน  2   คน 
 - อาสาสมัครสาธารณสุข   จํานวน  50   คน 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
  - สถานีตํารวจ  -  แห่ง 
  - ที่พักสายตรวจประจําตําบล 1 แห่ง 
  - สถานีดับเพลิง   1 แห่ง 
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การบริการพื้นฐาน 

 การคมนาคม 
 การคมนาคมขนส่ง   ปัจจุบันการคมนาคมและการขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน     ยังขาด

การเช่ือมโยงที่เหมาะสม  ทําให้เกิดความไมค่ล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหว่างตําบล การ
ติดต่อกับอําเภอใกล้เคียงใช้ถนนสายหลัก คอื ทางหลวงแผ่นดิน สาย 212 (บึงกาฬ – นครพนม)  และยังมีถนนเช่ือม
ระหว่างตําบล  3  ตําบล  ได้แก่  ถนนสายเลียบฝั่งแมนํ้่าโขง  ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านนั้น    ไม่สามารถใช้ได้
สะดวกในฤดูฝน  เน่ืองจากเป็นถนนลูกรัง   พ้ืนถนนอ่อน  ประกอบกับมีนํ้าขัง ทําให้ผิวจราจรชํารุด  จึงทําให้การ
คมนาคมระหว่างชุมชนไม่สะดวก  ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจากการสัญจร  ทําใหเ้กิดอุปสรรคต่อการเดินทางเป็น
อย่างมาก 

 สภาพถนนและเขตทาง  ถนนเช่ือมหมู่บ้านส่วนใหญ ่  ยังเป็นถนนลูกรัง  โดยทั่วไปสภาพชํารุด
เสียหาย  ซึ่งเกิดจากปัญหาน้ําท่วมขังเป็นเวลานาน และมีขนาดคับแคบ ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อ
การสัญจรไปมาของประชาชน 
      การโทรคมนาคม 

 - ที่ทําการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)       1   แห่ง 
 - โทรศัพท์สาธารณะ 10  แห่ง 
 - การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง          9   หมู่บ้าน      

แหล่งน้าํธรรมชาติ 
 - ลํานํ้า,  ลําหว้ย 5    สาย 
 - บึง, หนองนํ้าและอ่ืน ๆ  6    แห่ง 

 
 แหล่งน้ําท่ีสรา้งขึ้น 

- ฝาย   5     แห่ง 
- บ่อนํ้าต้ืน 75     แห่ง 
- บ่อนํ้าโยก 46     แห่ง 

ข้อมูลอ่ืน ๆ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่

 - มีเขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า  มีทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่า 
 - มีนํ้าตกตาดไฮ  สามารถที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
 - มีบึงหมอเฒ่าเน้ือที่ประมาณ 300 ไร ่สามารถปรับภูมิทัศน์ริมบึงและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และ

จัดงานประเพณีลอยกระทง,แข่งเรือ 
 - ชาดหาด  เกิดขึ้น  ณ  บ้านท่าศิริขันธ์  หมู่ที่ 7  สามารถปรับปรุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 



 

 

 
 มวลชนจัดต้ัง 
 - กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน  2  รุ่น  จํานวน  300   คน 
 - กลุ่มแม่บ้าน  8 หมู่บ้าน  จาํนวน  400   คน 
 - ไทยอาสาป้องกันชาติ  จํานวน  150   คน 

  - กองหนุนเพ่ือความมั่นคง  จาํนวน  50   คน 
  - กลุ่ม อสม.  จํานวน  160   คน 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จํานวน  87   คน  
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 2.2 ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

ก. ด้านบคุลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล 
(1) จํานวนบุคลากร 59   คน 

ส่วนราชการ ข้าราชการ 
ข้าราชการ

ฝ่ายการเมือง 
ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง

สํานักงานปลัด 6 22 - 7 

ส่วนการคลัง 4 - 3 

ส่วนโยธา 2 - 3 5 

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม - - - - 

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 - - 6 

รวม 13 22 3 21 

 
                    (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร         

 - ประถมศึกษา   1     คน                                                         
 - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 45   คน 
 - ปริญญาตร ี   10   คน 
     - ปริญญาโท                           3     คน                

 
ข. ด้านรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 ปีงบประมาณ  2555 18,075,000     บาท  แยกเป็น 
 - รายได้ที่ อบต. จัดเก็บเอง 972,732.92    บาท 
 - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้      9,982,973.52    บาท 
 - เงินอุดหนุนทั่วไป 5,998,537    บาท 
 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,309,340.70 บาท 
 



 

 

ค.  ด้านกลุ่มอาชีพของชุมชนและพื้นที ่
(1)  การรวมกลุ่มของประชาชน 

จํานวนกลุ่มทกุประเภท    26  กลุม่  แยกเป็น 
 - กลุ่มอาชีพ  16  กลุม่ 
 - กลุ่มออมทรัพย์     1  กลุม่ 
 - กลุ่มอ่ืน ๆ   9   กลุ่ม 

              เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการบริการในพ้ืนที่ 
 - รถดับเพลิงอเนกประสงค์ จํานวน    1  คัน 
 - รถขยะ   จํานวน    1  คัน 
 - รถกู้ชีพ   จํานวน    1  คัน 
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2.3 สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้างในระยะเวลาท่ีผ่านมา 
                      

แผนงาน / โครงการท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการเอง 
ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

1 
2 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
 
7 
8 
9 
10 

บันทึกและจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 
จ้างเหมาคนงานประจํารถขยะ 
จ้างเหมาผู้ดูแลการเปิด-ปิด
นํ้าประปา 
จัดทําแผนทีท่ะเบียนและ
ทรัพย์สิน 
จ้างเหมาทําความสะอาด 
ณ ที่ทําการ อบต. 
โครงลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
ช่วงเทศกาลปีใหม่ ออกพรรษา 
เทศกาลสงกรานต์ 
โครงการวันท้องถิ่นไทย 
จัดซื้อเคร่ืองใช้สํานักงานต่างๆ 
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน่ 

ปี  2555
ปี  2555 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

 
 

ปี  2555 
ปี  2555 
ปี  2555 
ปี  2555 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

15,000
75,000

102,200

30,000

42,000

20,000

20,000
70,000
8,000

200,000



 

 

11 
12 
13 
 
 

14 
15 
16 
17 
18 
 

19 
20 
 

21 

จัดซื้อวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 
อุดหนุนงานประเพณีท้องถิ่น 
จ้างเหมาสถาบันที่เป็นกลาง 
ประเมินความพึงพอใจ 
ของบริการ 
จัดซื้อเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟ 
โครงการรวมพลังสร้างฝันวันเด็ก 
โครงการประเพณีรดนํ้า 
ดําหัวผู้สูงอายุ 
โครงการประเพณีลอยกระทง 
โครงการแข่งขันกีฬาต้าน 
ยาเสพติด 
พัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

ปี  2555
ปี  2555 
ปี  2555 

 
 

ปี  2555 
ปี  2555 
ปี  2555 
ปี  2555 
ปี  2555 

 
ปี  2555 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

50,000
45,000
15,000

9,000
25,000
7,500

20,000
80,000

115,700
20,000

18,000
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ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 



 

 

22 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 
 

24 
25 
26 
 

27 
 

28 
 

29 
30 
 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี 
อําเภอบุ่งคล้า 
อุดหนุนโครงการเฝ้าระวัง 
สถานการณ์ยาเสพติด 
อุดหนุนอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ 
แหล่งข่าวประชุม 
อุดหนุนอบรมชุดรักษาความ
สงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้าน 
อุดหนุนงานประเพณีแข่งขัน 
เรือยาว 
อุดหนุนโครงการค่ายเยาวชน 
ตรวจสารเสพติด 
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด กลุ่มโรงเรียน 
และเยาวชนอําเภอบุ่งคล้า 
จัดซื้อตู้จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ 
โครงการหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 
อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร 
อําเภอบุ่งคล้า 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 
อุดหนุนโครงการขอรับบริจาค 
โลหิตเหล่ากาดชาด 
อุดหนุนโรงพยาบาลบุ่งคล้า 
สนับสนุนโครงการพัฒนางาน 
สาธารณสุขมูลฐาน 
จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

ปี  2555
 

ปี  2555 
 

ปี  2555 
 

ปี  2555 
 

ปี  2555 
 

ปี  2555 
 

ปี  2555 
 
 

ปี 2555 
ปี  2555 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

 
ปี  2555 

 
ปี  2555 
ปี  2555 

 
ปี 2555 
ปี 2555 
ปี 2555 
ปี 2555. 
ปี 2555 
ปี 2555 
ปี 2555 

 

สนง.ปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า 
สนง.ปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า 
สนง.ปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า 
สนง.ปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า 
สนง.ปกครอง
อําเภอบุ่งคล้า 
สภ. บุ่งคล้า 

 
โรงเรียนบุ่งคล้า 

นคร 
 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อําเภอบุ่งคล้า 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
ที่ทําการ

ปกครองอําเภอ 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 

20,000

20,000

20,000

20,000

30,000

40,000

20,000

5,000
300,000
32,000

145,000

20,000

20,000
90,000

6,000
30,000
40,000
59,000
50,000
6,000

25,000
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ลําดับ 
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หมายเหตุ 

38 
39 
 

40 
 

38 
 

39 
 

40 
 

41 
 

42 
 

43 
 

44 
 

45 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
อุดหนุนกีฬาเยาวชน 
บ้านโนนไพศาล 
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่1 
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่1,หมู่ที ่9 
ก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 
ก่อสร้างถนน ลูกรังภายใน
หมู่บ้าน ถนนกว้าง หมู่ที่ 3 
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่4 
ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน 
 หมู่ที ่5 
ก่อสร้างถนนลูกรังทางเดินเท้า
ภายในหมู่บ้าน พร้อมปรับเกรด 
ก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่7  
ปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่ 
การเกษตร หมูท่ี่ 8 
ก่อสร้าง คสล.ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 
ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า
สํานักงานที่ทําการ อบต. 
ปรับปรุงสถานที่ศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดจันทราราษฎร์ 
เจาะบ่อบาดาลพร้อมติดต้ัง

หมู่ 3
หมู่ 5 

 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร 
 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
กว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 6 เมตร หนา 0.20 
เมตรยาว 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1.30 เมตร 
หนา 0.20 เมตร 
กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
ยาว 0.15 
กว้าง 6 เมตร ยาว 17 เมตร 
 
จํานวน 1 ศูนย์  
 
หมู่ที่ 1 
 

อบต.โคกกว้าง 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 

 
อบต.โคกกว้าง 
 
อบต.โคกกว้าง 
 
อบต.โคกกว้าง 
 
อบต.โคกกว้าง 
 

150,000
20,000

200,000

130,000

200,000

200,000

200,000

180,000

100,000

200,000

200,000

200,000

50,000

66,000

90,000
 



 

 

50 
 ถมดินลูกรังถนนที่ชํารุดเสีย 

หายภายในตําบลโคกกว้าง  

กว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
เมตร ยาว 1,466 เมตร  

อบต.โคกกว้าง 
 

100,000
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บทท่ี 3  
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

 

3.1 หลักและแนวคดิในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
 

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  
       วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11)  
“สังคมอยู่รวมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมภูีมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 
 

2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2557-2559) 
 

นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่ต้องเริ่มดําเนินการในปีแรก 
  1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
  1.2 การกําหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
  1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
  1.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
  1.5 เร่งนํ้าสนัติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภายใต้ 



 

 

  1.6 เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
  1.7 เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผู้ประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคานํ้าเช้ือเพลิง 
  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสร้างสมดุลและความเข้มแข็ง 
       อย่างมีคณุภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค 
  1.9 ปรับลดภาษีเงินได้ระดับบุคคล 
  1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  1.11 ยกรับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  1.12 เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
  1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ 
     การผลิตสนิค้าในท้องถิ่น 
  1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
  1.15 จัดหาคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่โรงเรียน 
  1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง    
 

14 
นโยบายที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ  
    2.1 เทิดทูลและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    2.2 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
    2.3 พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
    2.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
    2.5 เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง   
         แรงงานต่างด้าวผิด กฎหมายและบุคคลที่ไมม่ีสถานะชัดเจน 
นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
    3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค 
    3.2 นโยบายสร้างรายได้  
    3.3 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
    3.4 นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบรางเพ่ือการขนส่งมวลชนและ 
       การบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้าและบริการ 
    3.5 นโยบายพลังงาน 
    3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นโยบายท่ี 4 นโยบายพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
    4.1 นโยบายการศึกษา  
    4.2 นโยบายแรงงาน 
    4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
    4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 



 

 

นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 นโยบายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
    5.2 นโยบายอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
    5.3 นโยบายดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
    5.4 นโยบายสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
    5.5 นโยบายส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.6 นโยบายส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
    5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
     ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ    
    5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
    6.1 เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมท่ีอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการเรียนรู้ 
    6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
    6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน 
    6.4 เร่งรัดจัดระบบบริหารการวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
    6.5 ส่งเสริมให้มีการใช้ขอ้มูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
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นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กันประเทศเพ่ือนบ้าน 
  7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
  7.3 เสรมิสรา้งบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
  7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุม่ประเทศและองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก 
  7.5 สนับสนุนการเข้าถงึในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ 
  ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 
  7.6 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเร่ืองพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย 
  7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
  7.8 ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
  7.9 ประสานการดําเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ  
  7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลมิและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 



 

 

 
นโยบายที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  8.1 ประสทิธิภาพการบริหารแผ่นดิน 
  8.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ขอ้มูลข่าสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภท
ได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
 
  แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
          วิสัยทัศน์จังหวัดบึงกาฬ (VISION) 
    “ศูนย์กลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน การท่องเที่ยวมีศักยภาพ สังคมเป็นสขุ” 
    

  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 
 

  ยุทธศาสตรท์ี่ 1  การยกระดับการค้า การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
    เป้าประสงค์ เพ่ิมผลผลิตต่อไร่ สินค้าเกษตรได้มาตรฐาน เกษตรมีรายได้ต่อครัวเรือนเพ่ิมขึ้น  
    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตรอย่างครบวงจร 
    กลยุทธ์ 1.2 ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตโดยเพ่ิมองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
    กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมกระบวนการผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
    กลยุทธ์ 1.4 แปรรูปสินคา้การเกษตรโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
   เป้าประสงค์ ศูนย์กลางสินค้า การแปรรูปและการส่งออกยาพารา  
    กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาเพ่ิมผลผลิตนํ้ายางพาราและลดต้นทุนการผลิต 
    กลยุทธ์ 1.2 การพัฒนาคณุภาพนํ้ายางพารา 
    กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา 
    กลยุทธ์ 1.4 การพัฒนากลไกลตลาดและระบบโลจิสติกส์ยางพารา  
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  ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาการค้าชายแดน 
    กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาปัจจยัการค้าการลงทุนชายแดน 
    กลยุทธ์ที ่2.2 สร้างความสัมพันธ์อันดีกบัประเทศเพ่ือนบ้าน 
    กลยุทธ์ที ่2.3 พัฒนาระบบบริการและสิง่อํานวยความสะดวกการค้าชายแดน 
    กลยุทธ์ที ่2.4 พัฒนาการตลาดและช่องทางจัดจําหน่าย  
  ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว  
    กลยุทธ์ที ่3.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    กลยุทธ์ที ่3.2 ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัด 



 

 

    กลยุทธ์ที ่3.3 พัฒนาระบบบริหารการตลาด 
    กลยุทธ์ที ่3.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ที ่4.1 ส่งเสริมการพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพของประชาชน สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา  
    กลยุทธ์ที ่4.2 ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดี 
อันดีงามของท้องถิ่น 
   กลยุทธศาสตร์ที่ 4.3 เสรมิสร้างครอบครัวเข้มแข็ง การส่งเสริมอาชีพ/ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP  
   กลยุทธศาสตร์ที่ 4.4 ส่งเสริมประชาธิปไตยและความสมานฉันท์สนับสนุนการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     กลยุทธ์ 5.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้อุดสมบูรณ์  
     กลยุทธ์ 5.2 อนุรักษ์ดินและนํ้าให้คืนสู่ธรรมชาติ 
     กลยุทธ์ 5.3 การจัดการสิง่แวดล้อมและมลพิษ 
     กลยุทธ์ 5.4 เสรมิสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ที ่6  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
     กลยุทธ์ 6.1 มุ่งการจัดระเบียบสังคม เสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม 
     กลยุทธ์ 6.2 ส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด  
     กลยุทธ์ 6.3 เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันอุบัติภัย  
     กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาความร่วมมือชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (2557-2561) 
 



 

 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสาธารณะ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
              ที่ดีอย่างยั่งยืน 

 
การวิเคราะห์ SWOT  
 

จุดแข็ง  
1. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสภาพเศรษฐกิจดี มียางพาราเป็นฐานเดิมเป็นสําคัญ 
3. บึงกาฬมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และเชิงพุทธสถาน 
4. บึงกาฬคุณภาพการศึกษาดี เพราะมีทุนในการศึกษาเล่าเรียน 
5. บึงกาฬมีศักยภาพด้านการลงทุนเพราะเป็นเมืองที่ติดชายแดน 
6. บึงกาฬเป็นเมืองที่มีสังคมเอ้ืออาทร มีสังคมแบบด้ังเดิม  
7. บึงกาฬมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ เพราะระยะทางลดลง 
8. บึงกาฬมีโครงการสร้างสะพานเช่ือมระหว่างเพ่ือนบ้าน สปป.ลาว 
9. บึงกาฬมีความหลากหลายทางชาติพันธ์ 
10. บึงกาฬมีทรัพยากรธรรมชาติที่เอ้ือต่อการท่องเท่ียวทําให้มีรายได้ต่อการท่องเที่ยว 
 

จุดอ่อน 
         1. การคมนาคมขาดการปรับปรุง ไม่มีความปลอดภัยทางถนน ถนนแคบ 
         2. ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
         3. ไม่มเีอกสารสิทธ์ิในที่ดินทํากินของเกษตรกร 
         4. ขาดระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ,นํ้าเสีย,กลิ่นเหม็นจากโรงพยาบาล) 
         5. มีความเปล่ียนแปลงทางวิถีชีวิต 
         6. ขาดระบบบริหารสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
         7. มีประชากรแฝงและแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 
         8. ขาดศูนย์ราชการ (ศาลากลาง) 
         9. มีมลพิษทางอากาศ จากโรงงานยางพารา 
        10. มีการปลูกพ้ืนเชิงเด่ียว 
        11. ขาดผู้นําทางจิตวิญญาณ 
        12. ท้องถิ่นขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ 
        13. จังหวัดบึงกาฬยังไม่มีการว่างผังเมืองรวม 
        14. สภาพดินมีความเส่ือมโทรมเพราะมีการใช้สารเคมีจํานวนมาก 
        15. มีคา่นิยมที่เน้นความสนุกสนาน 
        16. มีปัญหาทางด้านสังคมมียาเสพติดระบาด 
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 โอกาส  
 

1. มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งสอดคลอ้งนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ 
3. การทําอุตสาหกรรมต่อเน่ือง 
4. ความก้าวหน้า IT 
5. มีวัฒนธรรมทีค่ล้ายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

 ภัยคุกคาม/อุปสรรค  
 

1. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน 
2. ค่าครองชีพสูง 
3. ภัยธรรมชาติ (นํ้าท่วม,ภัยแล้ง,พายุ) 
4. การบุกรุกที่สาธารณะ 
5. ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก 
6. คู่แข่งการค้า ,การเกษตรจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
7. ขาดความต่อเน่ืองของนโยบายรัฐบาล 
8. วัฒนธรรมต่างชาติครอบงํา 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนสง่ 
 1.2 แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
 1.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการผังเมือง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 2.2 แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการ 
  - ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 



 

 

  - ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน 
  - การรักษา สทิธิมนุษยชน 
 2.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา  
  - ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
  - ส่งเสริมให้มศีูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - ส่งเสริมให้มกีารศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อม เข้าสูป่ระชาคมอาเชียน 
 2.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบ 
 3.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 3.2 แนวทางการพัฒนางานด้านการรักษาความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม 
 3.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.4 แนวทางการพัฒนางานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 4.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 4.2 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 4.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการพาณิชยกรรม 
 4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบํารุงรักษาป่าและนํ้า 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.1 แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.2 แนวทางการพัฒนางานด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี 
 6.3 แนวทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ทํานุบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
 7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการ เรียนรู้และพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร ภูมิปัญญาการจัดการความรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมในการทํางาน 
 7.2 แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยั 
 7.3 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

 7.4 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  
 7.5 แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัย อย่างครบวงจร 
 7.6 แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVEMANCE) ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ  
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา     
 

     - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  
 
แผนชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านโคกกว้าง 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ไฟฟ้าดับ    บ้านโคกกว้าง  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ไม่มีร่องระบายนํ้าในหมู่บ้าน  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ราคายางพาราตกตํ่า  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 ถนนเข้าสู่พ้ืนการเกษตรชํารุด  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ปัญหายาเสพติด 

6 ปัญหาน้ําประปาไม่พอใช้ 

7 ที่ทํากินไม่มีเอกสิทธ์ิ 

8 ถนน คสล. ไมท่ั่วถึง 

9 มีบ่อนํ้าอันตรายต่อประชาชนในหมู่บ้าน

10 อุบัติเหตุ 

11 ขับรถเสียงดังในหมู่บ้าน 



 

 

 
แผนชุมชน หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 นํ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ    บ้านหนองบ่อ  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 นํ้าอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ถนน คสล.ไม่ทัว่ถึง  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 นํ้าท่วมขังในหมู่บ้าน  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ไฟส่องทางสาธารณะไม่เพียงพอ

6 ไม่มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

7 ช้างป่าทําลายพืชผลการเกษตร

8 ถนนเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตรไม่เพียงพอ

9 ไม่ปลอดภัยในชีวิต / ทรัพย์สนิ

10 ปัญหายาเสพติดระบาด 

11 ถนนลาดยางในหมู่บ้านชํารุด 
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แผนชุมชน หมู่ที่ 3 บ้านหาดแฮ่ 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ศาลาวัดเล็กไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติกิจสงฆ์    บ้านหาดแฮ่  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ไม่มีไฟส่องทางสาธารณะ  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ไม่มีร่องระบายนํ้า  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 ถนนเพ่ือการเกษตรชํารุด  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ขาดแคลนนํ้าด่ืม 

6 ถนน คสล.ในหมู่บ้านชํารุด/เลิก

7 ไม่มีสะพานข้ามห้วย 

8 แหล่งนํ้าสาธารณะต้ืนเขิน 

9 เยาวชนติดยาเสพติด 

10 ชลประทานชํารุด 



 

 

11 เบ้ียยังชีพน้อยไม่เหมาะสมกับการครองชีพ

12 ยางพาราราคาตกตํ่า 

13 ริมตะลิ่งแม่นํ้าโขงพัง 

14 ขับรถเร็วในหมู่บ้าน 

 
แผนชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านทา่ส้มโฮง 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ขาดแคลนนํ้าอุปโภค – บริโภค    บ้านท่าส้มโฮง  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ไม่มีร่องระบายนํ้าภายในหมู่บ้าน  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ขาดสถานที่ฌาปณกิจ และศาลาพักญาติ  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 นํ้าท่วมขังบริเวณวัด  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ไฟส่องสาธารณะไม่เพียงพอ 

6 ถนน คสล.ไม่เพียงพอ 

7 ถนนมีขนาดเลก็ 

8 ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร 

9 ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรชํารุด

10 ไม่มีศาลาพักริมตะลิ่งแม่นํ้าโขง 

11 หอกระจายข่าวไม่ทั่วถึง 

12 เบ้ียยังชีพไม่เพียงพอ 

13 ไฟฟ้าไม่เพียงพอ 
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แผนชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านโนนไพศาล 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ขาดที่ฌาปนกิจ    บ้านโนนไพศาล  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ปัญหายาเสพติด  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 นํ้าอุปโภค – บริโภคไม่เพียงพอ  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 ขาดถนนคสล. ไม่ทั่วถึง  ของ อบต.โคกกว้าง



 

 

5 ไฟส่องทางสาธารณะไม่เพียงพอ

6 ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรชํารุด

7 ขาดํานํ้าเพ่ือการเกษตร 

8 ไม่มีที่ทํากิน 

9 ขาดรายได้ไม่มีอาชีพเสริม 

10 ขาดอุปกรณ์กีฬา/งบประมาณ 

11 ขาดงบประมาณในการจัดงานประเพณี

12 หอกระจายข่าวหมู่บ้านชํารุด 

13 ขาดศาลาพักญาติ 

14 ไฟฟ้าไม่ทั่วถึง

 
 
 
แผนชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านดอนใหญ ่
 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ถนน คสล.ไม่ทัว่ถึง    บ้านดอนใหญ่  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี

2 ขาดแคลนนํ้าด่ืม  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ไฟฟ้าไม่เพียงพอ  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 ถนนลูกรังในหมู่บ้านมีขนาดเล็ก  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรชํารุด

6 นํ้าประปาไม่พอใช้ 

7 ไฟส่องทางสาธารณะไม่เพียงพอ

8 ไม่มีอาชีพเสริม 

9 เยาวชนขาดอุปกรณ์กีฬา 

10 ขาดแคลนนํ้าเพ่ือเกษตร 

11 ไม่มีร่องระบายนํ้าในหมู่บ้าน 

12 หอกระจายข่าวในหมู่บ้านไมท่ั่วถึง
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แผนชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านทา่ศิริขนัธ ์



 

 

 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ขาดแคลนนํ้าด่ืม    บ้านท่าศิริขันธ์  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ถนนคสล.ในหมู่บ้านมีขนาดเล็ก  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 นํ้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 หอกระจายข่าวไม่ทั่วถึง  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ถนนลูกรังเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรชํารุด

6 งบสาธารณะสุขมูลฐานไม่เพียงพอ

7 ไฟฟ้าไม่เพียงพอ/ไม่ทั่วถึง 

8 ไม่มีสะพานข้ามห้วย 

9 ถนนคสล.ในหมู่บ้านไม่ทั่วถึง  

 
 
แผนชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านสมพร 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 ถนนเข้าสู่พ้ืนทีเ่ข้าการเกษตรไม่พอเพียง    บ้านสมพร  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ก่อสร้างลานกีฬาประจําหมู่บ้าน  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องกระจายเสียง  ของ อบต.โคกกว้าง

5 ก่อสร้างป้อมเวรยามภายในหมู่บ้าน

6 ขุดลอกหนองนกเค้า 

7 ปรับปรุงถนนาภายในหมู่บ้าน

8 สนับสนุนการแข่งขันกีฬายาเสพติด

9 ก่อสร้างประปาอนามัย 

10 ก่อสร้างศูนย์ ศ.ส.ม.ช.ประจําหมู่บ้าน

11 สนับสนุนกลุม่อาชีพ 

12 ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ

13 ขยายไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร

14 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนกเค้า
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แผนชุมชน หมู่ที่ 9 บ้านบงึสําราญ 
 

ลําดับที ่ สภาพปญัหา/ความต้องการ พื้นที่กลุ่มเปา้หมาย การคาดการณแ์นวโน้ม
ในอนาคต 

1 เส้นทางเข้าพ้ืนที่การเกษตร    บ้านบึงสําราญ  เสนอเข้าสูแ่ผนพัฒนาสามปี 

2 ไม่มีร่องระบายนํ้า  (2557-2559) เพ่ือเสนอของบ

3 ถนนคอนกรีตในหมู่บ้านต้องมีความกว้าง 
5 เมตร 

 ประมาณรายจ่ายประจําปี

4 นํ้าประปาไม่พอใช้  ของ อบต.โคกกว้าง

5 นํ้าไม่เพียงพอสําหรับการเกษตร

6 ที่ทํากินไม่มีเอกสารสิทธ์ิ 

7 ชาวบ้านไม่มีอาชีพเสริม 

8 ปัญหายาเสพติด 

9 ปัญหาไฟฟ้าไม่ทั่วถึง 

10 ปัญหาขับรถเรว็ภายในหมู่บ้าน

11 ปัญหาภัยธรรมชาติ 

  

  

 
 

สรุปปัญหา ระดับตําบล 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 

 
1. นํ้าด่ืมไม่พอใช้ 
2. ถนนคสล.ในหมู่บ้านมีขนาดเล็ก/ชํารุด 
3. ไม่มีไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
4. ถนนเข้าสู่พ้ืนทีก่ารเกษตรไม่เพียงพอเป็นหลุมเป็นบ่อ 
5. ไฟส่องทางสาธารณะไม่เพียงพอ 
6. ขับรถเร็วในหมู่บ้าน 
7. ขาดแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร  

ไม่มีร่องระบายนํ้า 8. 



 

 

9. ขาดที่ฌาปณกิจ 
10. เยาวชนขาดอุปกรณ์กีฬา 
11. หอกระจายข่าวในหมู่บ้านชํารุด 
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สรุปแนวทางแก้ไข 
 

1. ก่อสร้างนํ้าประปาด่ืมได้ 
2. ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร 
3. ขยายเขตไฟฟ้า 
4. ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
5.   จัดหาไฟส่องทางสาธารณะ 
6.   จัดทําคลืน่ชะลอความเร็ว 
7. จัดหาแหล่งนํ้าเพ่ือการเกษตร  
8.  จัดทําร่องระบายนํ้าในหมู่บ้าน 
9.   ก่อสร้างเมรุ 
10. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน 
11. ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

 
- ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส   
การพัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนคิ SWOT Analysis  

 
จุดแข็ง 
 
1.  ตําบลโคกกว้างพ้ืนที่ปลูกยางพารา จํานวน ร้อยละ 80% 
2.  ตําบลโคกกว้างมีการปลูกพืชสวน เช่น ปลูกข้าวโพด ,ปลูกมะเขือเทศ ฯลฯ 
3.  ตําบลโคกกว้างมีบึงหมอเฒ่าเป็นจุดชมวิวและแหล่งทอ่งเที่ยว 
4.  ตําบลโคกกว้างมีทรัพยากรป่าไม้ 
5.  ตําบลโคกกว้างมีความสะดวกในการติดต่อการค้าขายกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
6.  ตําบลโคกกว้างมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการเพราะระยะทางลดลง 
 



 

 

จุดอ่อน 
1. ราคายางพาราตกตํ่า 
2. ไม่มศีูนย์กลางจําหน่ายพืชสวน 
3. ไม่มีงบประมาณมาพัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึงหมอเฒ่า 
4. ขาดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน 
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โอกาส 
 
1. การส่งออกยางพารา 
2. เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศ 
3. นโยบายของรัฐบาล 
4. การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
อุปสรรค 

 
1. การแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
2. ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน 
3. สภาพภูมิอากาศ (นํ้าท่วม,ภัยแล้ง,พายุ,ภัยธรรมชาติ) 
4. ค่าครองชีพสูง 
5. การบุกรุกทีส่าธารณะ 
6. ปัญหาต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 
7.ปัญหาขาดพ้ืนที่ทํากินเน่ืองจากรัฐบาลประกาศให้พ้ืนทีท่ํากินของราษฎร์เป็นเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ 
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บทที่ 4  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
4.1 วิสัยทัศน์ (VISION)   ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
  

“ ตําบลนา่อยู่  เชิดชูคณุธรรม  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพยีง ” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่นตําบลโคกกว้าง 
 

พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
    มีประสทิธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
    และเศรษฐกิจของท้องถิ่น  

พันธกิจที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้  
    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  



 

 

พันธกิจที่ 3 การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  
  การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
    และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
             เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจที่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  
             สิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
พันธกิจที่ 7 การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง 
            ให้สอด รับกับอํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม 
พันธกิจที่ 8 การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเคร่ืองมือช้ีนําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ 
   โดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 
 

จุดมุ่งหมายในการพฒันา อบต.โคกกว้าง 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น  
2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
3.  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
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4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มปีระสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดี  
6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  
7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับ
อํานาจหน้าท่ีและภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล 
8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเคร่ืองมือช้ีนําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ  



 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโคกกว้าง 
 

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน มีแนวทางการพฒันา ดังนี้  
  1) การส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟ้า ประปาให้ครบถ้วน 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุง บูรณะ ก่อสร้าง ถนน สะพานและทางระบายนํ้า 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหล่งนํ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค  
  
2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม อาชพีและคณุภาพชวิีต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมและอาชีพ 
 2) การพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาทุนมนุษย์และการศึกษา 
 5) การส่งเสริมและพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชาชนท้ังสุขภาพและสุขภาพจิต 
 
3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบนิหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํ้าเสีย 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (ดิน นํ้า ป่าไม้)  
ให้อุดสมบูรณ ์
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยและความม่ันคง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 1) การส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบสังคมเสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม  
 2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันอุบัติภัย   



 

 

 
5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการท่องเท่ียว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้   
 1) การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการ
บริหารด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการท่ีดี มีแนวทางการพฒันา ดังนี้  
 1) การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา 
อย่างต่อเน่ือง 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทาํงานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 3) การส่งเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่ทันสมัยอย่างครบวงจร 
 5) การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governments) ใน อปท.ทุกระดับ 
 6) การส่งเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 

 
บทที่  1  บทนํา 1 
บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล  3 
บทที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 13 
บทที่  4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน 1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-9

    พื้นฐาน  การคมนาคม  สะดวก  รวดเร็ว     ทางระบายน้ํา 2 ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1-9

    และปลอดภัย 3 วางท่อระบายน้ํา  หมู่ที่  8

4 ก่อสร้างคลองส่งน้ําเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4-7

5 ก่อสร้างร่องระบายน้ํา หมู่ที่ 1-9

6 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยทราย  หมู่ที่ 1

7 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วยซัน  หมู่ที่ 8

8 ปรับปรุงคลองส่งน้ําด้วยไฟฟ้า  หมู่ที่ 3,4

9 ขุดลอกร่องระบายน้ํา หมู่ที่ 1-9

่10 ซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1-9

11 ซ่อมแซมถนนลาดยาง  หมู่ที่ 2,5

12 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร หมู่ที่   5

13 ก่อสร้างทางเท้าฝั่งตะวันตก หมู่ที่  6 

14 ก่อสร้างฝายน้ําล้นข้ามลําห้วย  หมู่ที่ 1-9

15 ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  คสล. หมู่ที่ 1-9

16 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ําห้วยก้านเหลือง หมู่ 2

17 ก่อสร้างรางระบายน้ํา   หมู่ที่ 1-9

18 ก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1,3,8

19 ปรับปรุงคลองส่งน้ําด้วยไฟฟา้ จํานวน 2 สถานี

20 ก่อสร้างท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1-9
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21 ถมที่สาธารณะ หมู่  1,2,4,8

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

22 สร้างฝายคอนกรีตแบบยานพาหนะสัญจรไปมา  หมู่  2 

23 เสริมไหล่ทางบ้านท่าส้มโฮง - บ้านโนนไพศาล

24 ก่อสร้างเมรุเผาศพ  หมู่  4

25 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ําเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  หมู่ที่ 6 เชื่อม หมู่ที่  7

26 ก่อสร้างที่จอดเรือริมแม่น้ําโขง หมู่ 7

27 ก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งแม่น้ําโขง หมู่ที่ 7

28 ก่อสร้างบล็อกคอนเวอร์สข้ามห้วยทราย หมู่ที่ 1

29 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวอร์สคลองหนองเคา้ หมู่ที่ 8 

30 ก่อสร้างถนนลูกรังจากหมู่บ้านท่าส้มโฮงถึงโรงเรียนท่าส้มโฮงพร้อมท่อคอนกรีต

31 ก่อสร้างเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น หม่ 2กอสรางเครองเลนสนามเดกเลน หมู 

32 เสริมลูกรังจากบ้านโคกกว้าง ถึง เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูวัว 

33 ถมดินสนามตลาดนัดประจํา ตําบลโคกกว้าง

34 ก่อสร้างกําแพง หลัง อบต. ติดถนนทางเข้าป่าช้า

35 ก่อสร้าง ห้องครัว หลัง อบต.

36 ก่อสร้างสพานข้ามห้วยฮิ้น หมู่ 6,7

37 เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังที่ทําการ  อบต.โคกกว้าง

38 ก่อสร้างแท่นประปาดื่มได้ หมู่ที่ 1 สูง 4 เมตร กว้าง 5 x 6 เมตร

39 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-9

40 เสริมไหล่ถนน คสล. ด้วยลูกรัง หมู่ที่ 2, 6



7 ะ ะ ท 1 9

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

2. ก่อสร้าง  ขยายเขตระบบประปา  1 ขยายไฟฟ้าสู่ป้อมยามประจําหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งหม้อไฟ หมู่ที่ 1-9

    และขยายไฟฟ้า 2 เจาะน้ําบาดาลที่ทําการ อบต.

3 จัดซื้อและติดตั้งแผงโซล่าเซล หมู่ 1-9

4 ติดตั้ง ไฟฟ้าส่องทาง หมู่ที่  1-9

5 ขยายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1-9

6 ก่อสร้างและขยายประปาดื่มได้ หมู่ 1-9

7 ปรับปรงระบบประปาหม่บ้าน หม่ที่ 1 9ปรบปรุงร บบปร ปาหมูบาน  หมู  -

8 ขยายไฟฟ้าเข้าสูพื้นที่การเกษตร หมู่ 1-9

9 ก่อสร้างหอถังประปาโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง

3. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร/สนามกีฬา 1 ก่อสร้างลานกีฬา อบต. โคกกว้าง

2 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ/จําหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่ที่ 3

3 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  หมู่ที่ 5 และหมู่ที่  6

4 ก่อสร้างศาลาประชาคม  หมู่ที่ 7

5 ก่อสร้างเมรุและศาลาพักญาติ  หมู่ที่ 2,4,5,8

6 ซ่อมแซมศาลาที่พักริมทาง  หมู่ที่ 1-9

7 จัดตั้งและปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้านประจําตําบล
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8 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตําบล

9 ก่อสร้างศาลาพักร้อนสนามกีฬา  หมู่ที่ 6,7,9

10 ก่อสร้างโรงรถ ที่ทําการ อบต. โคกกว้าง

11 ก่อสร้างลานกีฬาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,4,5,6,7,8,9

12 สร้างรั้วศูนย์ ฯ เด็กโนนไพศาล

13 ก่อสร้างกันสาดหน้าศูนย์เด็กโนนไพศาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

14 ปรับปรุงรางน้ําฝนศูนย์เด็ก  หมู่ที่ 9

15 ปรับปรุง ตะแกรงเหล็กปิดฝาร่องน้ําศูนย์เด็ก หมู่ 9

16 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตที่สาธารณะ หมู่ 1-9

17 ก่อสร้างโรงเรือนเรือยาว ขนาด 8 x 20 เมตร หม่ 1 3 4 5กอสรางโรงเรอนเรอยาว  ขนาด    เมตร หมู , , ,

18 ก่อสร้างศูนย์ ศ.ส.ม.ช. หมู่บ้าน หมู่ 8

19 ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ 1-9

4. พัฒนาระบบจราจร 1 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร  หมู่ที่ 5,7

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ 1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ 1 ส่งเสริมกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ 1-9

    ชีวิตแก้ไขปัญหาความยากจน 2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ  หมู่ที่ 1-9

3 อบรมอาชีพให้แก่ประชาชน  หมู่ที่ 1-9



13 ท 1 9

4 ขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร  หมู่ที่ 1,2,6,8

5 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพ/จําหน่ายผลิตภัณฑ์หมู่ที่ 9

6 จัดหาอาชีพเสริมผู้มีรายได้น้อย หมู่ที่ 1 - 9 

7 จัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

8  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนการทําการเกษตร

9 สนับสนุนเพาะเห็ดเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมแก่แม่บ้าน

10 ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาชุมชน

11 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้

12 จัดซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อบริการเกษตรกร  หมู่ที่  1- 9

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

13 ฝึกอบรมอาชีพกรีดยางพารา หม่ที่ 1 9ฝกอบรมอาชพกรดยางพารา  หมู  -

14 สนับสนุนโครงการ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์

15 จัดตั้งตลาดกลางจําหน่ายสินค้า

16 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

17 เลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

18 ก่อสร้างตลาดชุมชน หมู่ที่ 9

19 ส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน 

20 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 

21 โครงการรดน้ําขอพรผู้สูงอายุ

22 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น

23 จัดซื้อกระถางปลูกผักพร้อมเมล็ดพันธุ์ดี หมู่ 8



24 สนับสนุนปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ หมู่ 1-9

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 1 อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้เด็กนักเรียน หมู่ 2,4

2 จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3 จัดกิจกรรม "รวมพลังร่วมกันสร้างฝันวันเด็ก"

4 อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลโคกกว้าง

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา

6 ส่งเสริมศักยภาพพัฒนาการเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชน

7 สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุดระดับตําบลให้มีชีวิต

8 สนับสนุนจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น
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9 สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

10 สนับสนุนจัดการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ

11 สนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมีชีวิต

12 บัณฑิตน้อย

13 ประกวดมารยาทไทยและสวดทํานองสารภัญญะ

14 แข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

15 จัดหาวัสดุ สื่อ ครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

16 จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ชุมชน

17 ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

18 สนับสนุนนายเภอตรวจเยี่ยมโรงเรียน

19 สงเคราะห์เด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส

20 สนับสนุนค่ายพัฒนาผู้นําเยาวชน (ค่ายลูกเสือ)

21 อบรมคณธรรมและจริยธรรมอบรมคุณธรรมและจรยธรรม

22 สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

23 ประกวดแข่งขันมหกรรมการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

24 กิจกรรมเสริมความรู้และทักษะภาคฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชน

25 สนับสนุนประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

26 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

3. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย 1 จัดตั้งกองทุนรองเท้าบู๊ซ



13 โ ป ม/

2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์/รณรงค์

3 จัดซื้อน้ํายาพ่นหมอกควัน/ทรายอะเบท

4 บริการพ่นหมอกควัน/ไข้หวัดนก

5 จัดซื้อยาคุมกําเนิดสุนัข/แมว

6 สนับสนุนการรับบริจาคโลหิตของอําเภอบุ่งคล้า

7 สนับสนุนกีฬา   4   เส้า

8 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

9 จัดทําสื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

10 อบรมผู้ประกอบการ/ร้านอาหาร สถานที่จําหน่ายหรือสะสมอาหาร

11 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการในเด็กอายุ 0-5 ปี

12 รณรงค์ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดูเด็กทารกที่ถูกต้องแก่หญิงตั้งครรภ์ 

     หญิงหลังคลอด และผู้ดูแลทารก

13 โครงการจัดประชม/จัดทําทะเบียนสนัขแมวครงการจด ระชุ จดทาทะเบยนสุนขแมว

14 ป้องกันกําจัดโรคระบาดสัตว์ปีก (ไข้หวัดนก)

15 บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุประจําปี

16 รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์

17 ดูแลห่วงใยเพื่อพ้นภัยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

18 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์  ชุดตรวจสารปนเปื้อนในอาหารและน้ําประปา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

19 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ประจําสํานักงานอบต.

20 สนับสนุนการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน อสม.



21 สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

22 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชน 9 หมู่บ้าน

23 จัดซื้อชุดตรวจความดัน/เบาหวานสําหรับสํานักงาน อบต

24 เพิ่มงบให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

25 ประชาสัมพันธ์ระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินในชุมชน โรงพยาบาลบุ่งคล้า

26 จัดหาอาหารสําหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุ่งคล้า

27 สนับสนุนเยาวชนรักสุขภาพ

28 สนับสนุนค่าพาหนะส่งเด็กไปโรงพยาบาลหัวละ  10 บาท

29 ก่อสร้างอ่างแปรงฟันศูนย์เด็ก 2 ศูนย์

30 สนับสนุนอาหารเสริม (นม), อาหารกลางวันแก่นักเรียน
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

4. การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการชุมชน 1 อุดหนุนโลงเย็นให้กับชาวตําบลโคกกว้าง

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน

3 สงเคราะห์ผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

4 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 1-9

5 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ -

   จัดจ้าง ระดับอําเภอ  อบต. โคกกว้าง

6 สนับสนุนงบประมาณการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ./กชช.2ค.

7 คืนแสงสว่างให้กับผู้สูงอายุ   หมู่ 1-9

8 สนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล

9 นายอําเภอพบประชาชน

10 รณรงค์จัดหาทุนสนับสนุนกิจการกาชาด อําเภอบุ่งคล้า

11 พัฒนาสขภาพสัตว์ของธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดําริพฒนาสุขภาพสตวของธนาคารโค - กร บอ เพอเกษตรตามพร ราชดาร

12 ปรับปรุงทําเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะหนึ่ง อบต. หนึ่งแปลงหญ้าพันธุ์ดี 

13 พัฒนาศัยกภาพอาสาปศุสัตว์ประจําหมู่บ้าน

14 ดหนุนกลุ่มเรือยาว หมู่ 1-9

15 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําประจําศาลา SML หมู่ 1-9

16 สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลโคกกว้าง
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ 1. การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยใ 1 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งข่าวชุมชนอําเภอบุ่งคล้า

   ชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบ    ทรัพย์สิน 2 อบรมชุดรักษาความสงบเรียบร้อยประจําหมู่บ้านตําบลโคกกว้าง

3 อบรมและฝึกทบทวนความรู้ให้แก่สมาชิก อปพร.

4 สนับสนุนการอยู่เวรยามในหมู่บ้าน หมู่ 1-9

5 อบรมเพื่อเสริมสร้างชุมชุนเข้มแข็ง อําเภอบุ่งคล้า

6 อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน  อําเภอบุ่งคล้า

7 สนับสนุนชุดลาดตระเวรตามแนวลําน้ําโขงสกัดกั้นยาเสพติด

8 จัดตั้งจุดตรวจ/สกัดยาเสพติดประจําหมู่บ้าน

9 จัดตั้งจดตรวจ/สกัดยาเสพติดบนถนนสายหลักจดตงจุดตรวจ สกดยาเสพตดบนถนนสายหลก

10 อบรมให้ความรู้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด

11 จัดระเบียบสังคม สถานบริการ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

12 จัดทําประชาคมหมู่บ้านเพื่อ Re-x-ray ผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด

13 อุดหนุนซ่อมแซมจุดตรวจป้อมยามภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9

14 ก่อสร้างรั้วศาลาเฉลิมพระเกียรติ SML หมู่ 1-9
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

2. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและแก้ไขปัญหา 1 จัดอบรมครูอาสาต่อต้านยาเสพติด  หมู่ที่ 1-9

   ความยากจน 2 การติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด อําเภอบุ่งคล้า

3 อุดหนุน ศปส. อําเภอบุ่งคล้า

4 จัดอบรมอาสาสมัคร ปปส. ประจําหมู่บ้าน

5 ทําความดีเพื่อแผ่นดิน

6 สนับสนนการจัดแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติดหม่ที่ 1 9สนบสนุนการจดแขงขนกฬาเยาวชนตานยาเสพตดหมู  -

7 สนับสนุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

8 ฝึกอบรมกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(ครอบครัวตัวอย่าง)

9 จัดเวรยามเฝ้าระวังเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดน

10 สนับสนุนสภาองค์กรชุมชน 

11 อบรมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งอําเภอบุ่งคล้า

12 สนับสนุนกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

3. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน 1 จัดกิจกรรม "วันสตรีสากล"หมู่บ้าน (กพสม.)

2 สนับสนุนฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพสตรีตําบล (กพสต.)

3 สนับสนุนฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการ กทบ.
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4 ฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการ กข.คจ.

5 สนับสนุนฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพคณะกรรมการเยาวชนตําบล

6 อบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร

7 จัดงานวันท้องถิ่นไทย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 1 ขุดลอกห้วยซัน  หมู่ที่ 8

    จัดการและอนุรักษ์ทรั าติพยากรธรรมช 2 ขุดลอกห้วยกุดแวง  หมู่ที่ 5

และสิ่งแวดล้อม    และสงแวดลอม 3 ขดลอกปรับปรงภมิทัศน์หนองนกเค้า หม่ที่ 7 8ุดลอกปรบปรุงภูมทศนหนองนกเคา หมู  ,

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมบึงหมอเฒ่า  หมู่ที่ 1,9

5 ขุดลอกห้วยทราย  หมู่ที่ 1

6 ก่อสร้างฝายน้ําล้นในห้วยก้านเหลือง หมู่ 2

7 ขุดลอกปรับปรุงห้วยขามเปี้ย หมู่ 4,5,8

8 ขุดลอกบึงหมอเฒ่า หมู่ที่ 1,9

9 ขุดลอกปรับปรุงหนองบ่อ หมู่ 2

10 ขุดลอกปรับปรุงหนองบุ่งตาไทย หมู่ 3

11 รณรงค์รักษาความสะอาดและคัดแยกขยะในหมู่บ้าน

12 อบรมการทําปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์

13 ขุดบ่อขยะพร้อมปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นที่บ่อขยะ
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14 ขุดลอกบ่อน้ําเดิมผลิตประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 

15 ก่อสร้างสวนสาธารณะ  หมู่ที่ 1

16 ก่อสร้างฝายน้ําล้นปากห้วยขามเปี้ย หมู่ 4, 8

17 ขุดลอกหนองหวาย  หมู่  3

18 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในตําบล 

19 ก่อสร้างเขื่อนป้องกั้นตลิ่งพัง  หมู่ที่ 4

20 ขุดลอกคลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ 5

21 ขุดลอกปรับปรุงสระน้ําสาธารณะหนองแคน หมู่ 6

22 ก่อสร้างฝายน้ําล้นข้ามห้วยฮิ้น หมู่ 6

23 ก่อสร้างฝายดินพรอ้มวางท่อหนองนกเค้า หมู่ 7

ยทธศาสตร์การพัฒนาุทธศาสตรการพฒนา แนวทแนวทางการพัฒนา โครงการางการพฒนา โครงการ

2. การสร้างจิตสํานึกและความตระหนักในการ 1 จัดหาเครื่องมือดับไฟป่า

   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 จัดอบรมอาสาสมัครระงับอัคคีภัย

3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

    และสิ่งแวดล้อม

4 จัดสร้างเตาเผา/บ่อขยะ

5 จัดหาถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ

6 เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 ประกวดชุมชนปลอดขยะ

8 รณรงค์คัดแยกขยะในโรงเรียน

9 สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน



10 ปลูกป่าชุมชน

11 Big  Clening  Day

12 รณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

13 ปลูกไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติตามที่สาธารณะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม 1. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีต 1 ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นเมือง  หมู่ที่ 1-9

    จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น    ประเพณี  และภูมิปํญญาท้องถิ่น 2 จัดงานประเพณีลอยกระทง

3 อุดหนุนการจัดงานประเพณีของคณะกรรมการหมู่บ้าน

4 สนับสนุนเข้าค่ายอนุรักษ์ไทยของ 4  โรงเรียน

5 เชื่อมสัมพันธ์ไทย - ลาว

6 การจัดงานรัฐพิธี  อําเภอบุ่งคล้า

7 สนับสนุนประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
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8 สนับสนุนปลูกพืชสมุนไพร

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 1. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ 1. ฝึกอบรมสัมมนา/ดูงาน

   และพัฒนาองค์กร    ข้าราชการ 2. จัดทําแผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน

3. อบรมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. ศึกษาดูงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมการศึกษาให้กับบุคลากรใน อบต.

6. ส่งเสริมฝึกอบรมทัศนศึกษาและศึกษาดูงานแก่บุคลากรทางการศึกษา

7. จัดแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ อบต.

8. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยง

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทอํานาจ 1 อบต. พบประชาชน

หน้าที่ อบต   หนาท อบต. 2 จัดประกวด "ตําบลน่าอย่ หม่บ้านน่ามอง"จด ระกวด ตาบลนาอยู หมูบานนามอง

3 เยี่ยมบ้านเด็กเล็ก/ผู้สูงอายุและผู้พิการ

4 จัดทําผังเมืองตําบล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

3. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้ 1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

   และสถานที่ราชการ 2 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน ส่วนการศึกษา

3 จัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก

4 ปรับปรุงและพัฒนาจุดบริการประชาชนตําบลโคกกว้าง
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5 สํานักงานน่าอยู่

6 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์สํานักปลัด

7 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ส่วนโยธา

8 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ส่วนการคลัง

9 จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 1-3 ส่วนการคลัง

10 จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ 5-7 ส่วนการคลัง

11 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมปริ้นเตอร์

    ส่วนการคลัง  จํานวน 2 ชุด

12 จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมรับ - ส่งแฟกส์

13 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

14 ติดตั้งจานดาวเทียม IPM สํานักงาน อบต.

15 ติดตั้งจานดาวเทียม IPM พร้อม TV ศูนย์ อปพร.

16 ติดตั้งม้งลวดศนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศนย์ตดตงมุงลวดศูนยพฒนาเดกเลก  ูนย

17 จัดซื้อเครื่องเสียงสนามครบชุด

18 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นขนาดใหญ่

19 จัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ระดับ  2-4

20 จัดซื้อถังน้ําเย็น 3 ถัง

21 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สํานักปลัด  จํานวน 1 ชุด

22 จัดซื้ออุปกรณ์ - เครื่องเล่นสนาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

23 จัดซื้อตู้เก็บกระเป๋าเด็กเล็ก 2 ศูนย์ 
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24 จัดซื้อพัดลมเพดาน ศูนย์เด็ก จํานวน 5 เครื่อง

25 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําศูนย์เด็กเล็ก  2 ศูนย์ 

26 จัดซื้อวัสดุการศึกษา 

27 จัดซื้อเครื่องกรองน้ําสําหรับเด็กและเยาวชน(หาดแฮ่)

28 จัดซื้อบอร์ดล้อเลื่อน  

29 ชั้นเก็บเอกสารติดผนัง

30 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สํานักปลัด

31 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนการศึกษา

32 พัดลมติดผนัง

33 ป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดเทแท่นเคลื่อนที่ได้

34 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

35 จัดซื้อเวทีกลางแจ้ง

36 จัดซื้อสายฉีดน้ํารถเอนกประสงค์จดซอสายฉดนารถเอนก ระสงค

37 จัดซื้อเซฟตี้

38 จัดซื้อรองเท้านิรภัย

39 จัดซื้อหมวกนิรภัย

40 จัดซื้อเครื่องรับ - ส่ง  วิทยุ

41 จัดซื้อโทรโข่ง



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ

42 เครื่องสูบน้ําแบบจุ่ม ขนาด 560 วัตต์ 

43 เครื่องควบคุมไฟฟ้าสํานักงาน

44 จัดซื้อชุด อปพร. 

45 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์แก่ศูนย์เด็ก

46 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด 2 บาน ส่วนการคลัง

47 จัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จํานวน 200 ตัว

48 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 

49 จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ส่วนการคลัง

50 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็ก

51 ติดตั้งชุดไมค์โครโฟนห้องประชุมสภา
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