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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ใช้เป็นแนวทางการจัดท า
งบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้างอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
             
                                                      

 

                   

งานนโยบายและแผน 

ส านักปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
 
 
 
 

 
 

 



 

สารบัญ 
 

เร่ือง            หน้า  
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                                         1 

1. ด้านกายภาพ 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
3. ประชากร 
4. สภาพทางสังคม 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9. อ่ืนๆ     

 
 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                            10 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                                                               40 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล                                                                              129 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
3. สรุปการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 

ภาคผนวก ก. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) 
    
 



 

                ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
 

 
๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง  
            ที่ตั้ง ต ำบลโคกกว้ำงตั้งอยู่ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ตั้งที่ว่ำกำรอ ำเภอบุ่งคล้ำ โดยที่ท ำกำรองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ตั้งอยู่ เลขท่ี 241 หมู่ที่  1  บ้ำนโคกกว้ำง ต ำบลโคกกว้ำง อ ำเภอบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ  
ริมถนนสำย 212 ช่วง กม.ที่ 185 – 190 ห่ำงจำกตัวอ ำเภอบุ่งคล้ำ 12  กม. และห่ำงจำกตัวจังหวัดบึงกำฬเป็น
ระยะทำง  58  กม.  ใช้ระยะเวลำกำรเดินทำงเข้ำสู่จังหวัด  1   ชั่วโมง 
 

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

 ขนาดพื้นที่และการปกครอง  ต ำบลโคกกว้ำง  มีพ้ืนที่รวมประมำณ  111 ตำรำงกิโลเมตร แบ่งเขตกำรปกครอง
ออกเป็น 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  ลักษณะภูมิประเทศ 
           ต ำบลโคกกว้ำงมีสภำพภูมิประเทศเป็นที่รำบ ที่ดอนเป็นลอนคลื่นผสมที่เนินสูง และภูเขำสูงชันใช้
ประโยชน์ในกำรท ำนำและปลูกพืชไร่กำรเกษตร ลักษณะดินเป็นดินปนทรำยตลอดชั้นดินท ำให้กำรระบำยน้ ำได้ดีและกำร
ไหลบ่ำของน้ ำ บนผิวดินมีควำมรวดเร็ว สภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงไม่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชในฤดูแล้งและกำรปลูกข้ำ ว จึง
ต้องมีกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ระบบชลประทำนและกำรขุดบ่อน้ ำที่ต้องมี กรรมวิธีแบบพิเศษในกำรรองพ้ืนหน้ำดินท ำให้
กำรเก็บกักน้ ำได้ดีขึ้น เพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรกัดเซำะพังทลำยของตลิ่ง
บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้ำนตำมแนวตลิ่งแม่น้ ำโขง 
                      มีพื้นที่ทั้งหมด     71,082   ไร ่

 พ้ืนที่รำบ 17,532   ไร่ ร้อยละ  25 
 ภูเขำ 46,739   ไร่ ร้อยละ  66 
 พ้ืนน้ ำ 4,393   ไร่ ร้อยละ   6 
 อ่ืน ๆ 2,418   ไร่ ร้อยละ   3  
 

สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐาน 
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 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
                สภาพภูมิอากาศ ต ำบลโคกกว้ำงมีฤดูกำล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนำว โดยฤดูฝนจะเริ่มตกใน
เดือนเมษำยน โดยฝนจะตกหนักในช่วงเดือน มิถุนำยน – กันยำยน  โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยดังนี้ 
 

 ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน มีนำคม  –  พฤษภำคม  อุณหภูมเิฉลีย่ 29 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  60  ม.ม. 
 ฤดูฝน   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน มิถุนำยน  –  กันยำยน   อุณหภูมเิฉลีย่ 27 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  93  ม.ม. 
 ฤดูหนาว   ช่วงระยะเวลำตั้งแต่เดือน ตุลำคม  –  กุมภำพันธ์   อุณหภูมเิฉลีย่ 25 องศำ ปริมำณน้ ำฝน  37  ม.ม. 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะของดินในพ้ืนที่ต ำบลโคกกว้ำง เป็นดินปนทรำยตลอดชั้นดินท ำให้กำรระบำยน้ ำได้ดีและกำร
ไหลบ่ำของน้ ำ บนผิวดินมีควำมรวดเร็ว สภำพพ้ืนที่ดังกล่ำวจึงไม่เหมำะสมกับกำรปลูกพืชในฤดูแล้งและกำรปลูกข้ำว จึง
ต้องมีกำรปรับปรุงโดยกำรใช้ระบบชลประทำนและกำรขุดบ่อน้ ำที่ต้องมี กรรมวิธีแบบพิเศษในกำรรองพ้ืนหน้ำดินท ำให้
กำรเก็บกักน้ ำได้ดีขึ้น เพ่ือให้กำรเพำะปลูกได้ผลผลิตเพ่ิมมำกขึ้น นอกจำกนี้ยังมีปัญหำกำรกัดเซำะพังทลำยของตลิ่ง
บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้ำนตำมแนวตลิ่งแม่น้ ำโขง 
๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 
  มีแหล่งน้ ำที่ใช้ส ำหรับ  อุปโภค-บริโภค  จ ำนวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ ำทั้ง ๕ แห่งเคยเป็นแหล่งน้ ำที่
เกิดขึ้นตำมธรรมชำติและเทศบำลได้ด ำเนินกำรปรับปรุงก่อสร้ำงขึ้นใหม่เพ่ือเพียงพอกับกำรอุปโภคและบริโภคของ
ประชำชน  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 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีป่ำไม้หลำกหลำยชนิดตำมแนวเทือกเขำภูวัว ลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ
และมีสัตว์ป่ำหลำกชนิดมำกมำย   
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
๒.๑ เขตการปกครอง 

                    ทิศเหนือ   จด  แม่น้ ำโขง สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
 ทิศตะวันออก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำดอกค ำ  อ ำเภอบึงโขงหลง 
 ทิศใต้   จด  เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
 ทิศตะวันตก   จด  เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งคล้ำ 
 ขนาดพื้นที่และการปกครอง  ต ำบลโคกกว้ำง  มีพ้ืนที่รวมประมำณ  111   ตำรำงกิโลเมตร  แบ่งเขตกำร
ปกครองออกเป็น 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 
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          ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  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. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้ำนโคกกว้ำง 
บ้ำนหนองบ่อ 
บ้ำนหำดแฮ่ 
บ้ำนท่ำสม้โฮง 
บ้ำนโนนไพศำล 
บ้ำนดอนใหญ่ 
บ้ำนท่ำศิรขิันธ ์
บ้ำนสมพร 
บ้ำนบึงส ำรำญ 

378 
246 
470 
100 
451 
217 
97 

182 
369 

398 
240 
446 
108 
439 
217 
71 

176 
368 

776 
486 
916 
208 
890 
434 
168 
358 
737 

380                
247 
461 
102 
441 
223 
99 

183 
364 

388 
424 
445 
107 
431 
211 
69 

180 
368 

768 
489 
906 
209 
872 
434 
168 
363 
732 

 รวม 2,510 2,463 4,973 2,500 2,441 4,941 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

บ้ำนโคกกว้ำง 
บ้ำนหนองบ่อ 
บ้ำนหำดแฮ่ 
บ้ำนท่ำสม้โฮง 
บ้ำนโนนไพศำล 
บ้ำนดอนใหญ่ 
บ้ำนท่ำศิรขิันธ ์
บ้ำนสมพร 
บ้ำนบึงส ำรำญ 

382 
250 
462 
98 

443 
228 
100 
181 
370 

390 
241 
454 
108 
444 
211 
69 

188 
366 

772 
491 
916 
206 
887 
439 
169 
369 
736 

380 
252 
469 
106 
433 
231 
99 

180 
368 

394 
243 
458 
113 
445 
212 
68 

190 
370 

774 
495 
927 
219 
878 
443 
167 
370 
738 

 รวม 2,514 2,471 4,985 2,518 2,493 5,011 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษำยน 2564 

 - จ ำนวนครัวเรือน 1,401   ครัวเรือน 
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๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

  ชาย (คน) หญิง (คน) หมายเหตุ 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน 631 610 อำยุต่ ำกว่ำ 18 ปี 

จ ำนวนประชำกร 1,590 1,520 อำยุ 18-60 ปี 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 323 379 อำยุมำกกว่ำ 60 ปี 

รวม 2,544 2,509   
รวมทั้งสิ้น 4,053   

 
๔. สภาพทางสังคม 

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

- ที่อ่ำนหนังสือพิมพ์ประจ ำหมู่บ้ำน   7 แห่ง 
ข้อมูลสถานศึกษาในต าบลโคกกว้าง 
- ศูนย์พัฒนำเด็กต ำบลโคกกว้ำง  2  แห่ง     

 
ล าดับ

ที ่
ศูนย์พัฒนาเด็กต าบล 

โคกกว้าง 
หมู่ที่ 

จ านวน
ครู 

จ านวน 
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนโคกกว้ำง 1 3 59  

2 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทรำ
รำษฎร์ 

5 3 13  

 รวม   2  แห่ง  6 72  
 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  3   แห่ง  และขยายโอกาสถึง  ม.3   

ล าดับที่ 
โรงเรียนประถม 
ศึกษา  3   แห่ง 

หมู่ที่ 
จ านวน
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 2 62  
2 
 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ (51) 
- ขยำยโอกำสถึง  ม.3 

1 227  

3 โรงเรียนบ้ำนท่ำส้มโฮง 5 145  
4 โรงเรียนบ้ำนหำดแฮ่ 3 97  
     

 รวม  4  แห่ง  531  
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-  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 

๔.๒ สาธารณสุข 
จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำชนกรส่วนมำกมีสุขภำพที่ดี  มีกำรคัดกรองสุขภำพให้กับ

ประชำชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชำกรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคควำมดัน เบำหวำน  โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก  มือ-ปำก-เท้ำในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมำก มีสถิติเข้ำรับกำรรักษำพยำบำล  ปัญหำคือประชำชนบำงรำยไม่
ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภำพประจ ำปี  กำรแก้ไขปัญหำ คือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงและหน่วยงำน
สำธำรณสุข โรงพยำบำล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นควำมส ำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  แต่ต้องเป็นกำรด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี จำกกำรส ำรวจข้อมูล
พ้ืนฐำน บำงครัวเรือนไม่ได้กินอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ  กำรใช้ยำเพ่ือบ ำบัดอำกำรเจ็บป่วยที่ไม่เหมำะสม  กำรออกก ำลัง
กำยยังไม่สม่ ำเสมอ  และประชำกรส่วนมำกไม่ได้รับกำรตรวจสุขภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง
พยำยำมอย่ำงยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยำบำล  สำธำรณสุขจัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหำ   
  - สถำนีอนำมัย   1 แห่ง 
                     - คลินิก                       1 แห่ง 
  - ร้ำนขำยยำแผนปัจจุบัน  1 แห่ง 
  - อัตรำกำรมีและกำรใช้ส้วมรำดน้ ำ  ร้อยละ  100% 
 

๔.๓ อาชญากรรม 
  ในพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง เหตุอำชญำกรรมที่เกิดขึ้น ส่วนมำกจะเกี่ยวข้องกับยำเสพ
ติดและสิ่งผิดกฎหมำย เนื่องจำกมีพ้ืนที่อำณำเขตติดชำยแดนประเทศเพ่ือนบ้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงจึงได้
ด ำเนินกำรป้องกัน และแก้ไขเหตดุังกล่ำว จำกกำรร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ประสำนและให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง  
 

๔.๔ ยาเสพติด 
ปัญหำยำเสพติดในชุมชนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง  จำกกำรที่ทำงสถำนีต ำรวจภูธร     

บุ่งคล้ำ ได้แจ้งให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงทรำบนั้น พบว่ำในเขตต ำบลมีผู้ที่ติดยำเสพติดแต่เมื่อเทียบกับ
พ้ืนที่อ่ืนถือว่ำน้อย และยังไม่พบผู้ค้ำ เหตุผลก็เนื่องมำจำกว่ำได้รับควำมร่วมมือกับทำงผู้น ำ ประชำชน หน่วยงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ ำ กำรแก้ไขปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  
โคกกว้ำง สำมำรถท ำได้เฉพำะตำมอ ำนำจหน้ำที่เท่ำนั้น เช่น กำรณรงค์ กำรประชำสัมพันธ์ กำรแจ้งเบำะแส กำรฝึกอบรม
ให้ควำมรู้  ถ้ำนอกเหนือจำกอ ำนำจหน้ำที่  ก็เป็นเรื่องของอ ำเภอหรือต ำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โคกกว้ำงก็ได้ให้ควำมร่วมมือมำโดยตลอด   

 
 ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

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

 

ล าดับ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่ จ านวนนักเรียน 
 - บ้ำนโนนไพศำล 5 153 
 - บ้ำนโคกกว้ำง 1 
 รวม  2   แห่ง   
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๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี ้

๕.1  การคมนาคมขนส่ง 
                   กำรคมนำคมขนส่ง  ปัจจุบันกำรคมนำคมและกำรขนส่งทั้งภำยในและระหว่ำงชุมชนยังขำดกำร
เชื่อมโยงที่เหมำะสม  ท ำให้เกิดควำมไม่คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในกำรเดินทำง  กำรเดินทำงระหว่ำงต ำบล กำรติดต่อ
กับอ ำเภอใกล้เคียงใช้ถนนสำยหลัก คือ ทำงหลวงแผ่นดิน สำย 212  (บึงกำฬ – นครพนม)  และยังมีถนนเชื่อม
ระหว่ำงต ำบล  3  ต ำบล  ได้แก่  ถนนสำยเลียบฝั่งแม่น้ ำโขง  ถนนเชื่อมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำนนั้น    ไม่สำมำรถใช้ได้
สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจำกเป็นถนนลูกรัง   พ้ืนถนนอ่อน  ประกอบกับมีน้ ำขัง ท ำให้ผิวจรำจรช ำรุด  จึงท ำให้กำร
คมนำคมระหว่ำงชุมชนไม่สะดวก  ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจำกกำรสัญจร  ท ำให้เกิดอุปสรรคต่อกำรเดินทำงเป็นอย่ำง
มำก 

 สภำพถนนและเขตทำง  ถนนเชื่อมหมู่บ้ำนส่วนใหญ่  ยังเป็นถนนลูกรัง  โดยทั่วไปสภำพช ำรุดเสียหำย  ซึ่งเกิด
จำกปัญหำน้ ำท่วมขังเป็นเวลำนำน และมีขนำดคับแคบ ไม่ได้มำตรฐำน ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อกำรสัญจรไปมำ
ของประชำชน 

๕.๒ การไฟฟ้า 
กำรขยำยเขตไฟฟ้ำ ปัจจุบันมีไฟฟ้ำใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหำคือไฟฟ้ำส่องสว่ำง

ทำงหรือไฟฟ้ำเข้ำสู่พ้ืนที่กำรเกษตรยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจำกพ้ืนที่ที่มีควำมต้องกำรให้
ติดตั้งไฟฟ้ำส่องสว่ำงนั้นยังไม่เป็นที่สำธำรณะ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำงจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ กำร
แก้ปัญหำคือ ประสำนควำมร่วมมือกันในหลำยๆ ฝ่ำย เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจกับประชำชนในพ้ืนที่ และวิธีกำรที่จะ
ด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร  ทั้งนี้ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ก็ได้ตั้งงบประมำณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับทรำบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหำให้กับชุมชน   

๕.๓ การประปา 
กำรประปำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีกิจกำรประปำเป็นของตนเอง สำมำรถให้บริกำรได้

ครอบคลุมทุกหลังคำเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ ำใช้ตลอดทั้งปี  ปัญหำคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่องน้ ำประปำขุ่น
บ่อยครั้ง สำเหตุเนื่องจำกเป็นท่อประปำเก่ำเกิดกำรตกตะกอนของน้ ำ และไม่มีแหล่งน้ ำดิบในกำรผลิตประปำต้องขอใช้
จำกพ้ืนที่อ่ืนท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยมำก  ประปำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ยังไม่สำมำรถที่จะผลิตเป็นน้ ำประปำ
ส ำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมำณสูงมำกในกำรด ำเนินกำร  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ยังไม่ประสบ
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำสำมำรถที่จะจัดหำน้ ำดิบส ำหรับผลิตประปำให้ชุมชนได้ กำรแก้ปัญหำคือ กำรลงพ้ืนที่ด ำเนินกำร
แก้ไขตำมจุดที่เกิดปัญหำในทันที  ปัจจุบันประชำชนมีประปำใช้  ดังนี้ 

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

       แม่น้ ำโขง    (   /   )  
สระน้ ำหนองใหญ่   (   /   )  (แหล่งน้ ำผิวดิน) 

       แหล่งน้ ำใต้ดิน    (   /   )   
 

๕.๔ โทรศัพท์ 
 (1)  จ ำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล (ปัจจุบันประชำชนมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน)  
   

๕.๕ ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - มีที่ท ำกำรไปรษณีย์โทรเลข (อนุญำตเอกชน)       1   แห่ง ( เปิดท ำกำรทุกวัน เวลำ 08.00 
น. ถึง 18.00 น. )   
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิต
ทำงกำรเกษตรที่ส 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 การประมง 
  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีกำรประกอบอำชีพประมง จับปลำธรรมชำติตำมหมู่บ้ำนที่มี
พ้ืนที่ติดล ำน้ ำโขง  ได้แก่ บ้ำนท่ำส้มโฮง บ้ำนหำดแฮ่ และบ้ำนท่ำศิริขันธ์ 

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยงไก่  

เป็ด  โค  สุกร  กระบือ เป็นต้น 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม รีสอร์ท  2 แห่ง 
ร้ำนอำหำร  7 แห่ง 

 
๖.๕ การท่องเที่ยว 

  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง มีแหล่งท่องเที่ยวทำงธรรมชำติและวัฒนธรรม ได้แก่ เจดีย์
พุทธชยันตี รอยพระพุทธบำทถ้ ำสัจจะบำรมี น้ ำตกตำดไฮ บึงหมอเฒ่ำ กำรจัดงำนประเพณีต่ำงๆ และกำรจัดสร้ำง
สวนสำธำรณะส ำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
-  ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกกว้ำง ไม่มีจ ำนวนกิจกำรอุตสำหกรรม 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 

  - ร้ำนค้ำ     29 แห่ง 
  - ปั๊มน้ ำมันหัวจ่ำย   1 แห่ง 
  - โรงสีขนำดเล็ก    5 แห่ง 
 - โรงงำนอุตสำหกรรม - แห่ง 
 - ปั๊มน้ ำมัน (ปั๊มหลอด) - แห่ง 
 - ร้ำนจ ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำง 2 แห่ง 
 - จุดซื้อขำยยำงพำรำ 2 แห่ง 
 - ตลำดนัดชุมชน 1 แห่ง   (ทุกวันที่ 14 , 27 ของเดือน) 
 - ร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ 3 แห่ง 
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กลุ่มอาชีพ 
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 

 
 
๖.๘ แรงงาน 
  ปัญหำสินค้ำกำรเกษตรตกต่ ำ ท ำให้ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอก
พ้ืนที่  รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม บริษัท ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำก
เป็นพ้ืนที่สวนยำงพำรำ และที่อยู่อำศัย ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
 
 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

7.๑ กำรนับถือศำสนำ 
-  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   ๙๘  

     วัด      12    แห่ง   
       ส ำนักสงฆ์   2    แห่ง 

-  ผู้ที่นับถือศำสนำคริตส์  ร้อยละ  ๒ 
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7.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
                 ประชำชนภำยในต ำบลโคกกว้ำง  ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธและปฏิบัติตำมวัฒนธรรม
และขนบธรรม เนียมประเพณีอันดีงำน  รักษำขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือน
คนไทยภำคอีสำน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต  นอกจำกนั้นยังมีงำนประเพณีต่ำง ๆ  เช่น
บุญเบิกบ้ำน  บุญกองข้ำว บุญผะเหวด  บุญประจ ำปีและประเพณีเก่ียวกับศำสนำและควำมเชื่อของรำษฎรในต ำบล 

7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตต ำบลโคกกว้ำงได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีกำรท ำ
เครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับปลำธรรมชำติตำมล ำน้ ำโขง   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ ๙๐ % พูดภำษำอิสำน    

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในเขตต ำบลโคกกว้ำง ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง 
ได้แก่ เสื่อที่ทอจำกต้นกก  ไม้กวำดจำกต้นแขม และกระติ๊บข้ำวเครื่องจักรสำนที่ท ำจำกต้นคล้ำ      
 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.๑ น้ า  ที่ใช่ในกำรอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ ำที่ได้จำกน้ ำฝน และน้ ำดิบจำกแม่น้ ำโขง ซึ่งจะต้องน ำมำผ่ำน
กระบวนกำรของระบบประปำ ส ำหรับน้ ำใต้ดินมีปริมำณน้อย ไม่สำมำรถน ำขึ้นมำใช้ให้พอเพียงได้ และบำงแห่งเค็ม     
ไม่สำมำรถใช้ดื่มและอุปโภคได้ 

8.๒ ป่าไม้  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีป่ำไมห้ลำกหลำยชนิด 
8.๓ ภูเขา  ในเขตต ำบลโคกกว้ำงมีภูเขำ อุทยำนแห่งชำติภูวัว 
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่ของต ำบลโคกกว้ำงส่วนมำกเป็นพ้ืนที่ส ำหรับเพำะปลูก ที่อยู่อำศัย  ร้ำนค้ำ  สถำนประกอบกำร  
ตำมล ำดับ  และมีพ้ืนที่จ ำนวนมำกเป็นพ้ืนที่สำธำรณะ  ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ ำ  ต้นไม้  สัตว์ป่ำ
หลำยชนิด ปัญหำคือ น้ ำใต้ดินเค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ำกร่อย  ไม่สำมำรถที่จะน ำน้ ำจำกใต้ดินมำใช้ในกำรอุปโภค-บริโภคได้
ได้ ต้องอำศัยน้ ำดิบจำกแหล่งอ่ืน  และน้ ำฝนน้ ำในกำรเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ ำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ  
ปัญหำคือยังไม่สำมำรถหำแหล่งน้ ำส ำหรับกำรเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพรำะพ้ืนที่ส่วนมำกเป็นของประชำชน  เอกชน  ปัญหำ
ด้ำนขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มำกข้ึน  กำรแก้ไขปัญหำ ต ำบลโคกกว้ำงได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือแก้ปัญหำให้กับประชำชน
และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของประชำชน  เช่น โครงกำรจัดหำถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่   โครงกำร
จัดกำรขยะต้นทำง โครงกำรปลูกต้นไม้ในวันส ำคัญต่ำงๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและที่สำธำรณะรวมทั้งปรับปรุงสภำพภูมิทัศน์
ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงำม ให้เป็นเมืองน่ำอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชำชน  ฯลฯ   
 
9. อื่นๆ  
 

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

 
 
 

 (1) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ 

เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันอันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เป้าหมายดังกล่าว  ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ .ศ .2561-2580) อันเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งต้องน าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ 
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ
จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 

1. ด้านความมั่นคง 
2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสถาบันชาติศาสนา  
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนมี  ระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลสังคม  มีความ
ปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกก า ลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็งครอบครัวมี ความ
อบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิตมีการออมส าหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 

จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง  ๆ ทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  ตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภา
เอเชียเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจเพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุลมีเสถียรภาพ  
และยั่งยืน 

 

 
 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  
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พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาค

ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายใน และ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนา กลไกที่
ส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้
รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐานระบบสวัสดิการ และกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์
ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐโดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการ
พัฒนาดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชน
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และ
มีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยีและ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม  และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการภาคเอกชน ประชาสังคม และ
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทาง
และเป้าหมายที่ก าหนด 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่น
ทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ น ามา
ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับ
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพ้ืนฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถ
สร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับ
รายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนา
ที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย 
ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและ
ผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรัก
การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูงเป็นนวัตกรรม นักคิด 
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม ่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่ให้
ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน 
โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม  การกระจายอ านาจและความ
รับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย  ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และท าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชนและสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการ และสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม  
เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน  และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโต
ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตโดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ 
ด้านอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงาน 
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ของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรร
มาภิบาลปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ระบบการท า  งานที่ เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า  และปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจนมีเพียงเท่าที่จ าเป็นมีความทันสมัยมีความ
เป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมี
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ ใช้เป็น
แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการ
ในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้
บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความ
ร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มี
การก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่
ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติสู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติรวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณา
การ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการ
ติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท า ยุทธศาสตร์การน าไปสู่การ
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแลบริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจสามารถก าหนดแผนงาน
โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

SDGs คือ หลังจากเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals 
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–MDGs) ซึ่งต้องการเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้สิ้นสุดลงเมื่อปี 2015 นั้น องค์การ
สหประชาชาติ จึงจัดท า เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs)
ทั้งหมด 17 ข้อ มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกก าลังเผชิญอยู่ เช่น ความยากจน ความไม่เท่าเทียม สภาวะโลก
ร้อน และสันติสุข เพ่ือเสริมแนวคิด “ไม่เป็นการทิ้งใครไว้ข้างหลัง” คาดว่าจะท าส าเร็จได้ภายในปี 2030 การ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) คือ แนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่น
ปัจจุบันโดยไม่ลิดรอนความสามารถในการตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นหลัง(Brundtland Report, 
1987) โดยการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน มีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ได้แก่การเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(economic growth) ความครอบคลุมทางสั งคม  (social inclusion) และการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้ อม 
(environmental protection) และในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 ณ ส านักงานใหญ่สหประชาชาติ ประเทศไทยและประเทศสมาชิก สหประชาชาติรวม 193 
ประเทศ  ร่ วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ ยั่ งยืน  ค .ศ . 2030 (2030Agenda for Sustainable 
Development) ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาของโลกเพ่ือร่วมกันบรรลุการพัฒนาทางสังคม  เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายในปี ค.ศ. 2030 โดยก าหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศด าเนินการร่วมกัน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย ประกอบไปด้วย 169 เป้าหมายย่อย (SDGTargets) ที่มี
ความเป็นสากล เชื่อมโยงและเกื้อหนุนกัน และก าหนดให้มี 247 ตัวชี้วัด เพ่ือใช้ติดตาม และประเมิน
ความก้าวหน้าของการพัฒนา โดยสามารถจัดกลุ่ม SDGs ตามปัจจัยที่เชื่อมโยงกันใน 5 มิต ิ(5P) ได้แก่1. การ
พัฒนาคน (People) ให้ความส าคัญกับการขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหยและลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 
2. สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความส าคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือพลเมืองโลกรุ่นต่อไป 
3. เศรษฐกิจและความม่ังคั่ง (Prosperity) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 
4. สันติภาพและความยุติธรรม (Peace) ยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีสังคมที่สงบสุขและไม่แบ่งแยก 
5. ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องเป้าหมาย SDGs กับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มีความเชื่อมโยงกันจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่กล่าวถึงตอนต้นชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็น
ที่ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติมีเป้าหมายระยะยาวมีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง  เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จะเป็นแผนที่เชื่อมโยงถ่ายโยงจากยุทธศาสตร์และ
เป้าหมายระยะยาว มาสู่แผนด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลาทุกระยะ 5 ปีสิ่งที่ต้องเน้นย้ า คือ ยุทธศาสตร์
ชาติต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติ ร่วมกันคิดร่วมกันจัดท า ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เขียน
ไว้ชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ อยู่ในมาตราที ่65 วรรคสอง คือ “การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้อง
มีการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย” 
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(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑2(พ.ศ.๒๕60– ๒๕64) 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
บึงกาฬ มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬ จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีทั้งหมด 
๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

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

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
การด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศก่อนที่จะมีการประกาศใช้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้อาศัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลัก 
เพ่ือเป็นกรอบในการวางแผนปฏิบัติราชการและแผนในระดับปฏิบัติต่างรวมถึงการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีตที่ผ่านมา จึงมี
ลักษณะครอบคลุมประเด็นการพัฒนาประเทศในทุกมิติอย่างรอบด้าน  (ComprehensivePlan) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสามารถเชื่อมโยงภารกิจและด าเนินการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการและค าขอ 
งบประมาณให้เชื่อมโยงสนับสนุนเป้าหมายของแผนฯ การพัฒนาประเทศภายใต้กรอบแผนพัฒนาฯ ที่ผ่านมา 
จึงให้ความส าคัญกับมิติการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างเท่าเทียมและสมดุลกัน  โดยจุดเน้นของแต่ละ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของมิติการพัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก เพ่ือมุ่งหมายให้การ
บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนพัฒนาแต่ละมิติในท้ายที่สุดจะบูรณาการผลรวมที่เกิดขึ้นและท าให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายในภาพใหญ่ภายใต้แผนฯ ที่ก าหนดขึ้นได ้
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
สิ่งท่ีต้องท า เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 

1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยรายละเอียดขององค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน และ
หมุดหมาย มีดังนี้ 
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หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน า ด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
- มีการปรับโครงสร้างให้มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง 
- เกษตรกรเข้าถึงช่องทางการตลาดที่หลากหลาย 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ที่เหมาะสม อาทิแหล่งน้ า และ 
ระบบโลจิสติกส์ 
- เทคโนโลยีชีวภาพได้รับการวิจัยและพัฒนา อย่างต่อเนื่อง 40 
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่เน้น คุณค่าและความยั่งยืน 
- มีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายการท่องเที่ยวเน้นคุณค่า และความยั่งยืน 
- มีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ กิจกรรมหลากหลาย เพ่ือดึงดูดนักเที่ยว 
เที่ยวคุณภาพ 
- รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่เมืองรอง ชุมชน และผู้ประกอบการรายย่อย 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
- มีการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม และทักษะแรงงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศเพ่ิมข้ึน และมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 
ที่เพียงพอ และครอบคลุม 
- มีมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านที่ชัดเจน 
หมุดหมาย 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
- มีชื่อเสียงในการให้บริการทางการแพทย์ขั้นสูง โรคเฉพาะทาง บริการความงาม 
และการส่งเสริมสุขภาวะ 
- ลงทุนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูง 
- ระบบสาธารณสุขมีคุณภาพ สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
ต่อผู้รับบริการจากท้ังในและต่างประเทศ 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้า การลงทุนและจุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ 
ของภูมิภาค 
- กฎระเบียบ กระบวนการนาเข้าส่งออก และข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ 
ส่งเสริมศักยภาพ เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และสามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ 
- โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมขนส่งในอาเซียนไร้รอยต่อ 
ผู้ประกอบการมีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และบริการดิจิทัลของอาเซียน 
- เทคโนโลยีความรู้และนวัตกรรม ทั้งซอฟท์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์ได้รับการ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และปัจจัยแวดล้อมท่ีส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้านดิจิทัล 
- มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ประชาชนมีทักษะทางดิจิทัล 

2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมSีMEs ที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และส ามารถแข่งขันได้ 
- การแข่งขันเปิดกว้างและเป็นธรรม ลดความ เหลื่อมล้าระหว่าง SMEs และธุรกิจ 
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- SMEs มีศักยภาพสูง สามารถพัฒนา และใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
- SMEs มีบทบาทในภาคการส่งออก สามารถเชื่อมโยงกับ GVCs 
- วิสาหกิจเพ่ือสังคมขยายตัว และวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองหลัก ของภูมิภาคที่มีความเจริญ ทางเศรษฐกิจ ทันสมัย

และน่าอยู่ 
- ความเหลื่อมล้าเชิงพ้ืนที่ลดลง ทั้งในด้านเศรษฐกิจและบริการสาธารณะ มีการพัฒนา

เศรษฐกิจตามศักยภาพพ้ืนที่ และเชื่อมโยงระหว่างเมืองและชนบท 
- พ้ืนที่เศรษฐกิจ/เมืองหลักมีโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- อปท. ชุมชน ภาคเอกชนในพื้นที ่มีศักยภาพและบทบาทในการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคน มีความคุ้มครองทาง

สังคมท่ีเพียงพอเหมาะสม 
- คนจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการช่วยเหลือ แบบมุ่งเป้า และฐานข้อมูลที่สามารถระบุ คน

จน และปัญหา 
- นโยบายการเงินการคลังและกฎหมายส่งเสริม การกระจายรายได ้
- ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง 
- เด็กยากจนสามารถเข้าถึงการศึกษา ในระดับท่ีสูงกว่าการศึกษาภาคบังคับ 
- ความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 

3. วิถีชีวิตที่ย่ังยืน 
หมุดหมายที ่10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
- ขยะและน้ าเสียได้รับการจัดการที่ถูกต้องและหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
- พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลัก ส าหรับการผลิตไฟฟ้าของประเทศ 
- ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าได้รับการสนับสนุนทั้งใน

ด้านการพัฒนานวัตกรรมการผลิต และการจูงใจผู้บริโภค 
หมุดหมายที ่11 ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงภัยสูงได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง 
- ป่าและพ้ืนที่ชุ่มน้ าได้รับการอนุรักษ์ 
- ระบบการจัดการภัยในทุกระดับได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพท่ีสูงขึ้น 
- เป้าหมายการลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนหนึ่ งของการ

วางแผนพัฒนาพื้นท่ี 
- ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยธรรมชาติ 

4. ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา

แห่งอนาคต 
- ระบบการศึกษามีคุณภาพ สามารถพัฒนาทักษะส าคัญ และเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- สถาบันอุดมศึกษาปรับบทบาท ให้สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย 
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- กลไกการพัฒนาฝีมือมีคุณภาพ ทันสมัยได้มาตรฐาน 
- นโยบายการจัดการก าลังคนภายใต้สังคมสูงวัยมีความชัดเจน  และระบบฐานข้อมูลการ

จัดการกาลังคนมีประสิทธิภาพ 
- สถาบันทางสังคมเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
หมุดหมายที ่13 ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง 
- ภาครัฐบูรณาการ เป็นเอกภาพ 
- โครงสร้างภาครัฐมีความยืดหยุ่น และมีความยั่งยืนทางการคลัง 
- การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการภาครัฐทันสมัย สนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 
- ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบการพัฒนาประเทศ 

13 หมุดหมาย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน 
หมุดหมายที ่1 เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมายที ่2 การท่องเที่ยวเน้นคุณค่า 
หมุดหมายที ่3 ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
หมุดหมายที ่4 การแพทย์และสุขภาพแบบครบวงจร 
หมุดหมายที ่5 ประตูการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์ 
หมุดหมายที ่6 อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและบริการดิจิทัล 
หมุดหมายที ่7 SMEs วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม เติบโตอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
หมุดหมายที ่8 พ้ืนที่และเมืองมีความเจริญ ทันสมัย และน่าอยู่ 
หมุดหมายที ่9 ความยากจนข้ามรุ่นลดลง และความคุ้มครองทางสังคมเพียงพอ เหมาะสม 
หมุดหมายที ่10 เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที ่11 การลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
หมุดหมายที ่12 ก าลังคนที่มีสมรรถนะสูง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที ่13 ภาครัฐสมรรถนะสูง 
(3) แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ าประสบอุทกภัยและภัย

แล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้  
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค  ให้มี
การเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน า ความรู้ทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคมขนส่ง
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขงที่ก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มี
อัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง” 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ า และดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพการด ารงชีพ และการ

พัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
- เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา

ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
- เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้

การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
- เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
- เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  และมี

บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมาย 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคขยายตัวเพ่ิมขึ้นสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  (Gini 
Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่าง

ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ

หลักภาคกลางและพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที ่1 
(หนองคาย หนองบัวล าภู เลย อุดรธานี และ บึงกาฬ) 
วิสัยทัศน์ 

“เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล ชุมชน
น่าอยู่อย่างย่ังยืน” 
เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

(1) เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(2) ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
(3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(4) รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด 
(1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด 
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(2) อัตราการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า 
(3) ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
(4) ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(5) รายได้จากการท่องเที่ยว 
(6) ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
(7) สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
(8) ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพ้ืนที่ของจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
(9) ดัชนีคุณภาพน้าผิวดิน (WQI) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
ประเด็นการพัฒนาที ่1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
ประเด็นการพัฒนาที ่2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
ประเด็นการพัฒนาที ่3 การพัฒนาทุนมนุษย ์และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
3) แผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รอบปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

จังหวัดบึงกาฬได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ รอบป ีพ.ศ. 2564 มา
ตั้งแต่เดือน สิงหาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ผลจากการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายใน และ
สภาวะแวดล้อมภายนอก ผนวกกับข้อมูลระดับนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ในระดับพ้ืนที่ 
และภูมิภาคแล้ว จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนด (ร่าง) กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖5 รอบป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ 

๒.๑ พัฒนายกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของเมืองและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิต  
ลุ่มน้ าโขง 

2.4 พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 
เป้าประสงค์ 

เพ่ิมรายได้จากยางพารา ภาคการเกษตร การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตยางพาราและการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม  
เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาด 
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2. การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการแปรรูปยางพาราและสินค้า/

ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร 
๓. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
๔. การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและ
การลงทุน 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 
ของเมืองและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน 

๒. บูรณาการความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
๓. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. การพัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการด้านสินค้าการบริการ และการตลาด 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และพลังงานอย่างยั่งยืน 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือส่งเสริมท่องเที่ยว

วิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 

๑. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษาแรงงาน สาธารณสุข 
สังคม ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 

๒. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การบูรณาการบริหารจัดการ พ้ืนที่
ชายแดนและการปูองกันปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง 

๓. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที ่๕ พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑. การเสริมสร้างกลไกและพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัลและทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
จุดเน้นหนักการพัฒนาจังหวัด 

5.๑ ศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย 

5.๒ ส่งเสริมการค้า และการลงทุนชายแดน 
5.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
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ค่านิยม 
บึงกาฬ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได”้  

 (4) ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
วิสัยทัศน์   “บึงกาฬน่าอยู่ ท่องเที่ยวก้าวหน้า วัฒนธรรมงามตา ประชามีสุข” 
พันธกิจ 

พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมการเกษตร สร้างรายได ้และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัว 
และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ ๔  พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและ
งบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
2. แผนงานเคหะ และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
7. แผนงานการพาณิชย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนงานการเกษตร 
2. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 
3. แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
กีฬา 

1. แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 2. แผนงานงบกลาง 

 (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ “ท้องถิ่นน่าอยู่ การท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี มีความสุขอย่างย่ังยืน” 

พันธกิจ 
พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคระบบ

สาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชน 
ให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจที่ ๓  เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

พันธกิจที่ ๕  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใน
การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและ
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริม

พลังงานทดแทน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขตลอดจนอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนงานการพัฒนา มี 12 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10. แผนงานการเกษตร 
11. แผนงานการพานิชย์ 
12. แผนงานงบกลาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

หมู่ที่ 1 บา้นโคกกว้าง 
เส้นอนามัย – บ้านหาด
แฮ่  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

เส้นอนามัย บา้นโคกกว้าง – บ้านหาด
แฮ่ ยาว 500 ม. 

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

875,000 875,000 
 

875,000 
 

875,000 
 

875,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน
โคกกวา้ง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 353 ม. 
หนา 0.15 ม.                               
(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

935,450 935,450 935,450 935,450 935,450 ถนน คสล.  
กว้าง 5 ม. ยาว 353 

ม. หนา 0.15 ม.                                

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

3 ขุดลอกคลองน้ าภายใน
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บา้นโคกกว้าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ภายในหมูบ่้านและ
ระบายน้ าเสียออก
จากหมูบ่้าน 

ขุดลอกคลองน้ าภายในหมู่บา้น  
ยาว 500 ม. 

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ขุดลอกคลอง ยาว 
500 ม. 

ไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และ
ระบายน้ าได้รวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บา้นโคกกว้าง 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  
จ านวน 1 แห่ง 

ตามแบบ (อบต.) ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

5 ขยายไหล่ถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กวา้ง 1 – 2 ม. 
ยาว 490 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ไหล่ถนน กวา้ง 0.50-
1.00 ม. ยาว 400 
ม. หนา 0.15 ม.                                

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังภายในหมู่บา้น หมู่
ที่ 1 บ้านโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ยาว 
2,500 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้

เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 1 
บ้านโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

ถนนคสล.กว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม.                              

  (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,060,00 1,060,00 1,060,00 1,060,00 1,060,00 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้

เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

8 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
พื้นที่การเกษตรหมู่ที ่1 
บ้านโคกกว้าง 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
ยาว 500 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่1 
บ้านโคกกว้าง 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บา้น 
ยาว 600 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

180,000 
 

 

180,000 
 

 

180,000 
 

 

180,000 
 

 

180,000 
 

 

ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และ
ระบายน้ าได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

10 ติดต้ังไฟส่องทาง
สาธารณะโซล่าเซล 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโคกกว้าง 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีแสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องทางสาธารณะโซล่าเซล 
ภายในหมูบ่้าน 5 จุด 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงาน

แสงอาทิตย์ 
จ านวน 5 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
11 สรา้งลานกีฬา

เอนกประสงค์ 
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่1  
บ้านโคกกว้าง 
 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง
กาย 

 

สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

ตามแบบ (อบต.) ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้ใช้
ประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง

กาย 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่1  
บ้านโคกกว้าง 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

จ้านวน 1 จุด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม.             

ยาว 600 ม.  
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 1,920,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และ
ระบายน้ าได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
14 ก่อสร้างฝายกระสอบ

ทราย  
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างฝายกระสอบทราย 
จ านวน 1 แห่ง 

ตามแบบ (อบต.) ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

15 ขุดลอกห้วยกา้นเหลือง 
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ขุดลอกห้วยกา้นเหลือง 
ปริมาณรวม 3 ไร ่

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

16 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่
พื นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า ยาว 3,000 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 5,250,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

17 ขุดลอกคลองระบายน า้
ภายในหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็วขึ้น
ป้องกันไม่ให้น้ าท่วม 

ยาว 1,000 ม. พร้อมวางท่อ 8 ท่อน 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้นป้องกัน 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

18 ปรับปรงุถนนลาดยาง
บ้านหนองบ่อ – บา้น
โคกกวา้ง 
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ยาว 3,000 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้

เส้นทาง 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยทุธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
19 ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 1 จุด 

 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

20 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ง
แม่น้ าโขง หมู่ที ่3 บ้าน
หาดแฮ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับพกัผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ าโขง ยาว 
1,000 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ตลิ่งแม่น้ าโขง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อน

ใจ 

กองช่าง 

21 ขยายไหล่ถนนคสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
บ้านท่าส้มโฮง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ไหล่ถนน กวา้ง 0.50 ม. ยาว 355 
ม. หนา 0.15 ม.                               

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

22 สร้างรั้วกั้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ที่ 4  
บ้านท่าส้มโฮง 
 

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ

ประโยชน ์

สร้างรั้วกั้นที่สาธารณะประโยชน ์
จ านวน 10 ไร ่

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

เพื่อป้องกันการบุก
รุกที่สาธารณะ

ประโยชน ์

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
23 ก่อสร้างก าแพงคอนกรีต

รอบศาลาประชาคม
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อให้รอบๆ ศาลา
ประชาคม มีแนวเขต
ที่ชัดเจน 

ก่อสร้างก าแพงคอนกรีต กว้าง ม. ยาว 
20 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบๆ ศาลา
ประชาคม 

เพื่อให้รอบๆ ศาลา
ประชาคม มีแนว
เขตที่ชัดเจน 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่๓ 

เพื่อให้เกษตรกรมนี้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร จา้นวน 1 
จุด 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ ของเกษตรมี
น้ าใช้เพื่อ

การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

25 ก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 4 
บ้านท่าส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับความ
สะดวกในการ 
ฌาปนกิจศพ 

ก่อสร้างเมรุ 
จ านวน 1 แห่ง 

 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของชาวบ้าน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความสะดวก
ในการ ฌาปนกิจ
ศพ 

กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
บ้านท่าส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 550 ม. 
หนา 0.15 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

27 ติดต้ังไฟส่องทาง
สาธารณะตามแนวตลิ่ง
แม่น้ าโขง หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าส้มโฮง 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีแสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องทางสาธารณะ จ านวน 
10 จุด พรอ้มเดินสายไฟใหม ่

 ยาว 3,000 ม. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
28 ก่อสร้างถนนคสล.

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 5 
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
380 ม. หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

29 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที ่ 5 บ้าน
โนนไพศาล 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน 
ยาว 1,000 ม. 

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

30 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่5 
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม.             

ยาว 500 ม.  
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และ
ระบายน้ าได้
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

31 ขยายเขตไฟฟ้า รร.บ้าน
ท่าส้มโฮง – วัดปา่บ้าน
โนนไพศาล หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ยาว 1,500 ม. 

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 5 
บ้านโนนไพศาล 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนนลูกรัง กวา้ง 3-4 ม. ยาว 1,000 
ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
33 ก่อสร้างถนนคสล.

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 6 
บ้านดอนใหญ ่
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนคสล.  
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 6 บา้นดอนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
655 ม. หนา 0.15 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,637,500 1,637,500 1,637,500 1,637,500 1,637,500 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ
การเกษตร 
หมู่ที่ 6 บา้นดอนใหญ ่
 

       เพื่อให้
เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างพอเพยีง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ก่อสร้างบ่อน ้าบาลด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย ์

จ้านวน 1 จุด 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอยา่ง

เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น้ าใช้อย่างพอเพียง 

กองช่าง 

36 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
ข้ามห้วยฮิ้น หมู่ที ่6 
บ้านดอนใหญ ่
 

ประชาชนคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามหว้ยฮิ้น 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้องละขอประชาชน
ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนคมนาคม
ได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
37 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่

พื้นที่การเกษตรหมู่ที ่6 
บ้านดอนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3-4 ม. ยาว 
1,000 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 

 (ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

424,000 424,000 424,000 424,000 424,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

39 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่ง
แม่น้ าโขง หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับพกัผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ าโขง  
ยาว 1,500 ม.  

 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ตลิ่งแม่น้ าโขง  

 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อน

ใจ 

กองชา่ง 

40 ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าศิริขันธ ์

เพื่อให้มีห้องน้ า
สาธารณะไว้บริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละประชาชนได้ใช้
ประโยชน ์

มีห้องน้ าสาธารณะ
ไว้บริการประชาชน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
41 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่

พื้นที่การเกษตรหมู่ที ่ 7 
บ้านท่าศิริขันธ ์

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนนลูกรัง กวา้ง 3-4 ม. ยาว 1,000 
ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

42 ขุดลอกหนองนกเค้า หมู่
ที่ 7 บ้านทา่ศิริขันธ ์

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ขุดลอกหนองนกเค้า 
จ านวน 3 ไร่  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 
 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

เกษตรกรมีน้ าใช้
อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

43 ขยายเขตประปา ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 7 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ขยายเขตประปา ยาว 200 ม. 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคสล.เส้น
บ้านท่าศิริขันธ-์หาดแฮ ่

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
850 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบที่ 

อบต.ก าหนด) 

2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนน คลส. เข้า
สู่พื้นที่การเกษตร 
บ้านสมพร หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 
750 ม. หนา 0.15 ม. (ตามแบบที่ 

อบต.ก าหนด) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 54 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
46 ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่

พื้นที่การเกษตร 
บ้านสมพร หมู่ที ่8 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พื้นทีก่ารเกษตร 
ยาว 1,500 ม. 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 2,625,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่มี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงประปาหมู่บา้น 
หมู่ที่ 8 บา้นสมพร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 

ปรับปรุงประปาหมู่บา้น  
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

48 ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านสม
พร 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน  
ยาว 2,000 ม. 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างร่องระบายน้ า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที ่ 8 
บ้านสมพร 
 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม.             

ยาว 500 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000  ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อป้องกันน้ า
ภายในหมูบ่้านและ
ระบายน้ าเสียออก
จากหมูบ่้าน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
50 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนอง

นกเค้า หมู่ที่ 8 บา้นสม
พร 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับพกัผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองนกเค้า 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อน

ใจ 

กองช่าง 

51 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ที ่8 บา้น
สมพร 
 

เพื่อเพิ่มเป็นพื้นที่
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม 
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

ประชาชนมีพื้นที่
ในการประชุม

ประชาคมหมู่บ้าน 

กองช่าง 

52 ขยายเขตไฟฟ้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บา้นบึง
ส าราญ  

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน 
ยาว 500 ม. 

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนในพื้นที่
มีไฟฟ้าใช้อยา่ง
ทั่วถึงและเพียงพอ 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนคสล.เส้น
ตลาดนัด หมู่ที่ 9 บา้น
บึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

397,500 397,500 397,500 397,500 397,500 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
54 ก่อสร้างร่องระบายน้ า

ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 9 
บ้านบึงส าราญ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังและระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ า 
กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.30 ม.             

ยาว 300 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อป้องกันน้ า
ภายในหมูบ่้านและ
ระบายน้ าเสียออก
จากหมูบ่้าน 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
หมู่ที่ 9 บ้านบึงส าราญ 
เส้นนานายนารี ค าม ี

เพื่อระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็วขึ้น
ป้องกันไม่ให้น้ าท่วม 

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
จ านวน 1 แห่ง 

 
ตามแบบ (อบต.) ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้นป้องกัน 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

56 ก่อสร้างถนนคสล.เข้าสู่
พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 9 
บ้านบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 2,000 
ม. หนา 0.15 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ที่ 2 บา้นหนองบ่อ – 
โคกฮียาว (ปา่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ)  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนนลาดยาง หนา 0.05 ม. กว้าง 5 
ม. ยาว 1,168 ม.  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

3,095,200 3,095,200 3,095,200 3,095,200 3,095,200 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
58 ก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 1  
เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

662,500 662,500 662,500 662,500 662,500 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 3 เส้นบ้าน 
นายเติม  กรมแสง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 55 ม. 
หนา 0.15 ม.                          

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

120,000 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4 ศาลาประชาคม 
-บึงขามเปี้ย 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 430 ม.
หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองชา่ง 

61 ก่อสร้างถนนคสล.  
เข้าสู่พื้นที่การเกษตร 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนนคสล. หนา 0.15 ม. กว้าง 4 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 6,360,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
 

62 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 4  จากบ้าน      
นายอ านวย  ไมตรี  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง 3 ม. ยาว 700 ม. 
หนา 0.15 ม.                           

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

1,050,000 
 

ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 5 เส้นบ้าน 
นายจันศรี  วงศ์จันทะ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 278 ม. 
หนา 0.15 ม.                          

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

589,000 
 

589,000 589,000 589,000 589,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 6 เส้นบ้าน 
นายสงบ  พิมพา 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 5 ม. ยาว 50 ม. 
หนา 0.15 ม.                           

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

132,000 
 
 

132,000 132,000 132,000 132,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 7 เส้นบ้าน 
นายอุทิศ  ศรีวรสาร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 100 ม. 
หนา 0.15 ม.                             

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

212,000 
 

212,000 212,000 212,000 212,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน์  

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
66 ก่อสร้างถนน คสล.  

หมู่ที่ 8  
 

เพื่อใหป้ระชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนา 0.15 ม.                                

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

636,000 
 
 

636,000 636,000 636,000 636,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล.  
หมู่ที่ 9                 
 

เพื่อให้ประชาชนมีถนน
ใช้คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กวา้ง 4 ม. ยาว 400 ม. 
หนา 0.15 ม.                               

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

848,000 
 

848,000 848,000 848,000 848,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน์  

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

68 ติดต้ังไฟส่องทาง
สาธารณะทางเข้า
หมู่บ้านหนองบอ่  
หมู่ที่ 2 
 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

ติดต้ังไฟส่องทางสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน 5 จุด 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โคมไฟถนนแบบใช้
ไฟฟ้า จ านวน 5 

จุด 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 
 

69 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 
 

สร้างลานกีฬาขนาด 30 x 15 ม. 
 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลังกาย 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 ที่รับผิดชอบ 
70 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน

ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 5
ม. ยาว 425 ม. ลงหินลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

71 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ขนาดกวา้ง 4ม.ยาว 130 ม.ลงหิน

ลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

72 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 5
ม. ยาว 180 ม. ลงหินลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

73 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ลูกรังเพื่อการเกษตร  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาดกว้าง 5 
ม.ยาว 830 ม. ลงหินลกูรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

74 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน 
ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ลงหิน

ลูกรัง 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ 60 ของผู้ใช้
เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและ
รวดเรว็ 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยมหมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่งรวดเร็วขึ้นป้องกัน
ไม่ให้น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.5 x 2 
ม.   จ านวน 2 ช่อง ความยาว 6 ม. 
 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ประโยชน ์

การระบายน้ า
รวดเร็วขึ้นป้องกัน 
น้ าท่วม 

กองช่าง 

76 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน      
หมู่ที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้ใช้อยา่งทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมูบ่้าน 
ความยาว 125 ม. 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ90 ของ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
และเพียงพอ 
 

กองช่าง 

77 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ตลิ่งฝั่งโขง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที ่ส าหรับออก
ก าลังกาย และพักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งฝั่งโขง 
 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่ 
ส าหรับออกก าลัง
กาย และพกัผ่อน 
 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
8 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ส าหรับออกก าลังกาย 
 

สร้างลานกีฬาขนาด 30 x 15 ม. 
 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รบั
ประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลัง
กาย 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 

2566 2567 2568 2569 2570 
ที่

รับผิดชอบ 
79 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

หมู่ที่ 7                 
จากบา้น นายอุทิศ 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
ความยาว 80 ม. 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความพึงพอใจร้อย
ละ90 ของ
ผูรั้บบริการ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าอยา่งทั่วถึง
และเพียงพอ 

กองช่าง 

80 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 4 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 10 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

81 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 8 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 10 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

82 ติดต้ังโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 9 
 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน 

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ จ านวน 10 จุด 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 โคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จ านวน 10 จุด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีแสงสว่าง
ส่องทางที่เพียงพอ 

กองช่าง 

83 ต่อเติมอาคารที่ท าการ 
อบต.โคกกวา้ง 

เพื่อให้มีอาคารส านกังาน
สามารถรองรับประชาชน
ผู้มารับบริการได้อยา่ง
ทั่วถึง 

ต่อเติมอาคารที่ท าการ อบต.โคกกวา้ง 
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 มีพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานและ
รองรับผู้มารับบริการ
ได้อย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเข้ารับบริการ
มากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

84 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 2 จากหมู่บ้าน 
ไปอ่างเก็บน้ าหว้ย
ก้านเหลือง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม.ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. 

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

85 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ าข้าง 
อบต. โคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่ส าหรับพกัผ่อน
หย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ า 

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

86 ซ่อมถนนลาดยาง
จาก บ้านบึงส าราญ 
– บ้านหนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ซ่อมถนน ลาดยาง กวา้ง 5 ม. 
ยาว 3,500 ม. หนา 0.05 ม.  

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

64 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

87 ขุดลอกหนองบ่อ 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
แหล่งน้ าใช้ในการ

อุปโภคบริโภค และ
ท าการเกษตร   

         

ขุดลอกหนองบ่อ ขนาดกวา้ง 300 
ม.ยาว 350 ม. ลกึ 3 ม. 

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

 

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

แหล่งน้ าใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และท า

การเกษตร 

กองช่าง 

88 ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น หมู่

ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

 

ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน หมู่
ที่ 9 จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้านหาด
แฮ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 500 
ม.หนา 0.15 ม.                 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 1,060,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล.
เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บา้น
ดอนใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 879 
ม.หนา 0.15 ม.                

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,811,000 1,811,000 1,811,000 1,811,000 1,811,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

91 ขยายไหล่ถนน คสล. 
2 ข้าง บา้นท่าส้ม
โฮง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กวา้ง 1 ม. 
ทั้ง 2 ข้างทางยาว 485 ม.หนา 

0.15 ม.                          
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

92 ขยายไหล่ถนน คสล. 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 
6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กวา้ง 1 – 2 
ม. ยาว 490 ม.                  

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

93 ขยายไหล่ถนน คสล.
บ้านบึงส าราญ หมู่ที่ 
9  

เพื่อให้ประชาชนมี
ถนนใช้คมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ขยายไหล่ถนน คสล.กวา้งเฉลี่ย 
0.4 – 1.1 ม.ยาว 380 หรือมี

พื้นที่ 570 ตารางม.         (ตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

94 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน ขนาด
กว้าง 5.00 ม. ยาว 3,000 ม. 
ลงหินลูกรัง 
 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชน มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

95 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 ม. ลกึ 
0.30 ม. ยาว 800 ม.   

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม.                           
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม.                           
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าภายใน
หมู่บ้านหมู่ที ่7 

เพื่อป้องกันน้ าทว่มขัง
ภายในหมูบ่้านและ
ระบายน้ าเสียออก
จากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 ม.ลึก
เฉลี่ย 0.20 – 0.40 ม. ยาว 

250 ม.                          
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

99 ก่อสร้างร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น
และระบายน้ าเสีย
ออกจากหมูบ่้าน 

ร่องระบายน้ ากวา้ง 0.50 ม.ลึก
เฉลีย่ 0.20 – 0.40 ม. ยาว 

800 ม.                            
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 2,560,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

100 วางท่อระบายน้ า
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่
4 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อลอดถนนเพื่อระบายน้ า
จ านวน 7 จุด                    

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

101 วางท่อระบายน้ า
ภายในหมูบ่้านหมู่ที ่
5 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อลอดถนนเพื่อระบายน้ า
จ านวน 5 จุด                     

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

102 วางท่อระบายน้ า 
หมู่ที่ 6 บา้นดอน
ใหญ่ 

เพื่อป้องกันน้ าทว่ม
ขังภายในหมู่บา้น 

วางท่อลอดถนนเพื่อระบายน้ า
จ านวน 4 จุด                    

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย

น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

103 ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 
บ้านหาดแฮ ่หมู่ที่3 

เพื่อให้ฝายน้ าล้นมี
สภาพสมบรูณ์ใช้งาน
ได้ตามปกติเกษตรมี
น้ าใช้อย่างเพียงพอ 

ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  
กว้าง 30 ม. ยาว 70 ม.(ตาม

แบบ อบต. ก าหนด) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ฝายน้ าล้นมีสภาพ
สมบรูณ์ใช้งานได้

ตามปกติเกษตรมีน้ าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

104 ขุดลอกหนองแคน 
บ้านสมพร หมู่ที ่8 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

ขุดลอกหนองแคน  
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ า
ใช้อย่างพอเพยีง 

กองช่าง 

105 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลโคกกว้างได้มี
ถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาดกวา้ง 5 
ม. ยาว 2,000 ม. ลงหินลูกรัง

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

106 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนนส าหรับ
ใชใ้นการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 

ลงหินลูกรัง                 
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

107 ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 

ลงหินลูกรัง                
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

108 ปรับปรุงถนน
ทางเดินเท้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนนส าหรับ

ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 450 
ม.                           

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

109 ปรับปรุงถนน
ทางเดินเท้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนนส าหรับ

ใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง 5 ม.  
ยาว 2,200 ม. 

 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

110 ปรับปรุงถนน
ทางเดินเท้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 
ม.  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงถนน
ทางเดินเท้าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนต าบล
โคกกวา้งได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

ขนาดกวา้ง 5 ม. ยาว 1,000 
ม. 

 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
2.10 x 1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง 

 (ตามแบบที ่อบต.ก าหนด) 

325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
60 ของผู้ใช้เส้นทาง 

ประชาชนมีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 6 

 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
2.10 x 1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง (ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

325,000 325,000 325,000 325,000 325,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การระบายน้ ารวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ าทว่ม 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

114 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 8 

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
1.80 x 1.80 ม.จ านวน 2 
ช่อง                            
(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การระบายน้ ารวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ าทว่ม 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 1  

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้

น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
2.10 x 1.88 ม.จ านวน 2 
ช่อง  

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การระบายน้ ารวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ าทว่ม 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม หมู่ที่ 9  

เพื่อระบายน้ าได้อยา่ง
รวดเร็วขึ้นป้องกันไม่ให้
น้ าท่วม 

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 
1.80 x 1.80 ม.จ านวน 2 
ช่อง (ตามแบบที ่อบต.
ก าหนด) 

243,000 243,000 243,000 243,000 243,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การระบายน้ ารวดเร็ว
ขึ้นป้องกันน้ าทว่ม 

กองช่าง 

117 ขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 9 บา้นบึง
ส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

 

ขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 บ้าน
บึงส าราญ ความยาว 285 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดวา่จะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

118 ขยายเขตประปา 
หมู่ที่  4 บ้านทา่ส้ม
โฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 บ้าน
ท่าส้มโฮง ความยาว 1,200ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

119 ขยายเขตประปา 
หมู่ที่  7 บ้านทา่ศิริ
ขันธ์ ต่อทอ่ประปา 
จากบา้นบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 บ้าน
ท่าศิริขันธ์ ความยาว 600 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

120 ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมูบ่้าน หมู่ 
1  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ความยาว 145 ม.          

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

121 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ความยาว 1,200 ม.       

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

122 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม.      
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

123 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่5 
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม.          
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

124 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่8 
บ้านสมพร 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม.      
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

125 ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร หมู่ที ่9 
บ้านบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อยา่งทั่วถึง 

ความยาว 1,200 ม.       
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ความพึงพอใจร้อยละ 
90 ของผู้รับบริการ 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วดั 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

126 ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 

15 จุด                        
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

127 ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 

15 จุด                        
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

128 ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 

10 จุด                       
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

129 ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่อง
ทางภายในหมูบ่้าน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 

10 จุด                        
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

130 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ 4 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กวา้ง 
12.50 ม. ความยาว 22 ม.
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 

131 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ 9 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับ
ออกก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กวา้ง 
12.50 ม. ความยาว 22 ม. 
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 

133 ก่อสร้างศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 5 
บ้านโนนไพศาล 

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
คสล.ขนาด 4 x 10 ม.   

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การประชุมประชาคม

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

134 ต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านท่าศิริขันธ ์

เพื่อใช้เป็นพื้นที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน 

ต่อเติมอาคาร 1 แห่ง            
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่ใน
การประชุมประชาคม

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

 
 

 
76 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

135 ก่อสร้างศาลาจุดชม
วิวริมแม่น้ าโขงหมู่ที่ 
4 บ้านท่าส้มโฮง 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม.                 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

136 ก่อสร้างศาลาริม
แม่น้ าโขง หมู่ที ่7 
บ้านท่าศิริขันธ ์

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ก่อสร้างอาคารขนาด 
2.50 x 2.50 ม.                 

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

137 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบึงหมอเฒ่า หมู่
ที่ 9 บ้านบึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับพักผ่อนหยอ่นใน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึง
หมอเฒ่า จ านวน 1 แห่ง      
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพื่อให้ประชาชนมี
พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ 

กองช่าง 

138 ปรับปรุงพื้นที่ตลาด
ชุมชน หมู่ที่ 9 บ้าน
บึงส าราญ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการจับจ่ายใช้
สอยตลาดชุมชน 

ปรับปรุงพื้นที่ตลาดชุมชน 
จ านวน 1 แห่ง             

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ในการจับจ่าย
ใช้สอยตลาดชุมชน 

กองชา่ง 

139 ก่อสร้างหอประชุม 
อบต.โคกกวา้ง 

เพื่อใช้ในการจัดประชุมและ
จัดโครงการต่างๆ 

ก่อสร้างหอประชุม อบต.
โคกกวา้ง จ านวน 1 แห่ง      
(ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

เพียงพอต่อจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุมและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ต่างๆ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

140 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมูบ่้าน หมู่ที่ 
5 บ้านโนนไพศาล 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5 ม. ยาว 
500 ม.หนา 0.15 ม.

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

141 ปรับปรุงระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านดอนใหญ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่างทั่วถึง 

 

ปรับปรุงระบบประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6  
จ านวน 1 แห่ง                       

(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

142 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางระหว่าง
หมู่บ้าน-ปา่ชุมชน 
หมู่ที่2 บ้านหนอง
บ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

 

ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
1,153 ม.หนา 0.15 ม.
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

2,395,000 2,395,000 2,395,000 2,395,000 2,395,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 78 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

143 ติดต้ังโคมไฟฟ้าถนน
แบบใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อเพิ่มแสงสว่างส่องทาง
ภายในหมูบ่้าน  

ติดต้ังโคมไฟถนนแบบใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวน 15 จุด        
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนในหมู่บ้านมี
แสงสว่างส่องทางที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

144 ซ่อมแซมร่องระบาย
น้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บา้นหนอง
บ่อ 

เพื่อให้ร่องระบายน้ ามี
สภาพดีใช้งานได้ตามปกต ิ

ซ่อมแซมฝาปิดร่องระบาย
น้ า ยาว 85 ม.      (ตาม

แบบ อบต. ก าหนด) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

น้ าไม่ท่วมขังภายใน
หมู่บ้าน และระบาย
น้ าได้รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

145 ขุดคลองส่งน้ าเชื่อมสระ
เก็บน้ าหนองบ่อกับสระ
เก็บน้ าเพื่อผลิตประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้าน
หนองบ่อ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช ้
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

ขุดคลองส่งน้ า คลองกว้าง 
3 ม. ลึก 2.50 ม. ยาว 

130 ม.                  
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้ 
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

146 ก่อสร้างลานกีฬา 
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้เป็นพื้นที่ส าหรับออก
ก าลังกาย 

สร้างลานกีฬาขนาด กวา้ง 
20 ม. ความยาว 69 ม.
(ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีพื้นที่
ส าหรับออกก าลังกาย 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

147 ปรับปรุงระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 
บ้านโคกกว้าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค อย่างทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1  
จ านวน 1 แห่ง                       

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

148 ปรับปรุงระบบ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 
บ้านหาดแฮ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค อย่างทัว่ถึง 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 3  
จ านวน 1 แห่ง                       

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของประชาชน
ได้รับประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าใช้
อุปโภค-บริโภค อย่าง

ทั่วถึง 

กองช่าง 

149 ต่อเติมอาคารเก็บ
พัสดุ อบต.โคกกว้าง 

เพื่อให้อาคารเก็บพัสดุได้
อย่างเพียงพอ 

ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุ 
อบต.โคกกวา้ง       
จ านวน 1 แห่ง 

 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ต่อเติมอาคารเก็บ
พัสดุ อบต.โคกกว้าง

จ านวน 1 แห่ง 

มีอาคารเก็บพัสดุได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

150 โครงการฝาย
กระสอบชะลอน้ า 
ห้วยสีเสียด หมู่ที่ 3 
บ้านหาดแฮ ่

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค และการเกษตร 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
จ านวน 1 แห่ง         

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ

ประโยชน ์

กักเก็บน้ าไว้ใช้อุปโภค-
บริโภค และ
การเกษตร 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้าง
บ้านพักขา้ราชการ 

เพื่อให้ข้าราชการในสังกัด
อบต.โคกกวา้งมีบ้านพกั
อาศัยที่เพียงพอ 

ก่อสร้างบ้านพกัข้าราชการ
จ านวน 1 แห่ง         

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ข้าราชการมีบ้านพกั 

 

ข้าราชการมีบ้านพกั
อาศัยที่เพียงพอ 

กองช่าง 

152 โครงการปรับปรุง
หลังคาส านักงานที่
ท าการอบต.โคก
กว้าง 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาส านักงานที่ท าการ
อบต.โคกกวา้ง 

ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
ส านักงานที่ท าการอบต.

โคกกวา้ง 
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบที่ อบต.ก าหนด) 

300,000     ปรับปรุงซ่อมแซม
หลังคาส านักงานที่
ท าการอบต.โคก

กว้าง 

 

หลังคาส านักงานที่ท า
การอบต.โคกกว้าง

ได้รับการปรับปรุงให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 

กองช่าง 

153  โครงการปรับปรุง
หลังคาศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัด
จันทราราษฏร ์

เพื่อปรับปรุงหลังคาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัด
จันทราราษฏร ์

ปรับปรุงหลังคาศูนย์อบรม
เด็กก่อนเกณฑ์วัดจันทรา

ราษฏร ์
จ านวน 1 แห่ง 

(ตามแบบอบต.ก าหนด) 

300,000     ปรับปรุงหลังคาศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์

วัดจันทราราษฏร ์
 

หลังคาศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์วัดจันทรา

ราษฏร์ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีสภาพที่ดี

ขึ้น 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02 

๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

154 ก่อสร้างถนนคสล.
เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร หมู่ที ่8 
บ้านสมพร 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ถนน คสล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 750 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 750 
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

155 ก่อสร้างถนนลูกรัง
เข้าสู่พื นที่
การเกษตร หมู่ที ่8 
บ้านสมพร 

 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่างสะดวก 

ถนนลูกรัง กวา้ง 5 – 6 
เมตร 
ยาว 1,000 เมตร พรอ้ม
วางท่อปูน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร  
 
(ตามแบบอบต. ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลูกรัง กวา้ง 5 – 
6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
พร้อมวางท่อปูน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
เมตร  

ประชาชนมีถนนใช้
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

รวม  155 โครงการ   94,790,150 93,790,150 93,790,150 93,790,150 93,790,150    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว             
" 5 ธันวาคม 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว              
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน  

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

เพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึง 
พระคุณพ่อ 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ    
12 สิงหา 

เพื่อจัดงานเฉลิมพระเกียรต ิ 
วันแม่แห่งชาต ิ
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

เพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึง 
พระคุณแม่ 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสงเคราะห ์
ผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ 
 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
สงเคราะห์ 
จากการประสบภัย
ในจังหวัดบึงกาฬ 

ส านักปลัด 

4 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และงาน
ราชพิธีส าคัญต่างๆ 
 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคกกว้าง
ได้แสดงออกถึงความกตัญญูและ
ความจงรักภกัดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง ทั้ง 9 หมูบ่า้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกวา้งได้
แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 โครงการการจัด
กิจกรรมอันเป็นการ
พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึง 
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อัน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชนชาว
ไทยทั้งชาติ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดความจงรักภกัดี ต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

ประชาชนต าบลโคกกวา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนเกิด
ความจงรักภกัดี 
ต่อสถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

6 โครงการเฉลิมพระ
เกียรต ิอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จ
เจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลย
เดช สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ 
และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคก
กว้างได้แสดงออกถึงความกตัญญู
และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์
 

ประชาชนต าบลโคกกวา้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมีความ
พึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกวา้งได้

แสดงออกถึงความ
กตัญญูและความ

จงรักภักดีต่อ
สถาบัน

พระมหากษัตริย ์
 

 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 อุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่ออุดหนุนโครงการศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการชว่ยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในเขตอ าเภอบุ่งคล้า 45,000 45,000 - 45,000 45,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
อ าเภอบุ่งคล้ามี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

8 โครงการจิตอาสา 
“เราท าความดี ดว้ย
หัวใจ” 

เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาในการ
ปฏิบัติงานสาธารณประโยชน ์

ประชาชนในเขตต าบลโคกกว้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

กิจกรรมจิตอาสา
ในการปฏิบัติงาน
สาธารณประโยชน ์

ส านักปลัด 

9 สนับสนุนกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึง
กาฬ 
 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคก
กว้างมีส่วนรว่มในกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึงกาฬ 
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง ทั้ง 9 หมูบ่า้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกวา้งมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวัน
สถาปนาจังหวัดบึง
กาฬ 
 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดี เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่งคล้าได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

11 โครงการจัดกิจกรรม
วันปิยมหาราช 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่งคล้าได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

12 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและ
ถวายสดุดีเนื่องในวัน
คล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร วันชาต ิและ
วันพ่อแห่งชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่งคล้าได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตรยิ ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้ที่
เข้าร่วม

กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้

แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ

สถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

13 โครงการจัดกิจกรรมวัน
ฉัตรมงคลเนื่องในโอกาส
ครบรอบปีที่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณบดินทรเทพยวราง
กูร ทรงเข้าพระราชพธิี
บรมราชาภิเษก 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่ง
คล้าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

14 โครงการจัดกิจกรรมเน่ือง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชิน ี
 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่ง
คล้าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

15 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัมหาวชิราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 
 

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่ง
คล้าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.2) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

16 โครงการจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติและถวาย
สดุดี เนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 และกจิกรรม
วันแม่แห่งชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนอ าเภอบุ่ง
คล้าได้แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบุ่งคล้า 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของผู้
ที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึง
พอใจ 

ประชาชนอ าเภอ
บุ่งคล้าได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ส านักปลัด 

17 โครงการสงเคราะห์ 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
พัฒนาคุณภาพชวีิต
ช่วยเหลือและบรรเทาผู้
ประสบสาธารณภัย 
 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
พัฒนาคุณภาพชวีิตช่วยเหลอื
และบรรเทาผู้ประสบภยัสา
ธารณภัย 

อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้ประสบภัย
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยสา
ธารณภัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 

18 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
โคกกวา้ง 

ประชาชนในเขตต าบลโคกกว้าง - - 45,000 - - ร้อยละ 80 
ประชาชนใน
เขตต าบล
โคกกวา้ง 

ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง  

มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลัด 

รวม 18 โครงการ   350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.2) แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 สนับสนุนพัฒนาครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 

สนับสนุนพัฒนาครูผู้ดูแล
เด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 

จ านวน 2 ศูนย ์
 

12,000 
 

12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละการ
พัฒนาครู 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

ครูผู้ดูแลเด็กมี
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น 
 
 

กอง         
การศึกษาฯ 

2 โครงการประชุม
ผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

เพื่อสร้างความสัมพันธแ์ละ
ชี้แจงแนวทางให้ผู้ปกครอง
เด็กเล็ก 
 

จ านวน 2 ศูนย ์
 

10,000 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละการ
ประชุม
ผู้ปกครอง 
 

ผู้ปกครองให้
ความร่วมมือใน
การพัฒนาเด็ก
เล็ก 
 

กอง         
การศึกษาฯ 

3 โครงการเยี่ยมบ้านสาน
สัมพันธ ์

 

เพื่อสานสัมพันธ์ระหวา่ง
ผู้ปกครอง ครูและเด็กเล็ก 

 

จ านวน 2 ศูนย ์
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละการ
เยี่ยมบ้าน
ผู้ปกครอง
และ
นักเรียน 

 

ผู้ปกครอง ครู
และเด็กเล็กมี

ความใกล้ชิดกัน
มากขึ้น 

 

กอง         
การศึกษาฯ 

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

ต าบลโคกกว้าง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กนักเรียนได้
ร่วมกันท า

กิจกรรมในวัน
เด็ก 

 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.2) แผนงานการศึกษา 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 สนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนทั้ง  
4 โรงเรียน 
 
 

เพื่อสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันเด็กนักเรียนทั้ง       
4 โรงเรียน 
 

จ านวน 4 แห่ง 
 

2,234,400 2,234,400 2,234,400 2,234,400 2,234,400 ร้อยละของ
จ านวนเด็ก
นักเรียน
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าอาหาร
กลางวันเด็ก
นักเรียนทั้ง           
4 โรงเรียน 

กอง         
การศึกษาฯ 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา
ศูนย์เด็ก 
 

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษาศูนย์
เด็ก 
 

จ านวน 2 ศูนย ์
 

720,725 720,725 720,725 720,725 720,725 ร้อยละของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

ศูนย์เด็กได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร
สถานศึกษา 

กอง         
การศึกษาฯ 

7 สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่นักเรียน          
ทั้ง  4 โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 2 ศูนย ์

 

เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่นักเรียน                     
ทั้ง  4 โรงเรียน 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
ทั้ง 2 ศูนย ์

 

จ านวน 4 โรงเรียนและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 ศูนย ์

1,293,760   
1,293,760 1,293,760 1,293,760 1,293,760 ร้อยละของ

เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริม 

 

โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับการ

สนับสนุน
อาหารเสริม 
(นม) ทั้ง 6 

แห่ง 

กอง         
การศึกษาฯ 

8 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ก าพร้าและคนยากจน  

เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นักเรียน ผู้ด้อยโอกาส เด็ก
ก าพร้าและคนยากจน 
 

ต าบลโคกกว้าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละการ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
นักเรียน

ผู้ด้อยโอกาส  

นักเรียน 
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็กก าพร้าและ
คนยากจน มี
คุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.2) แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

9 โครงการท้องถิ่นรักการ
อ่าน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างสนใจการ
อ่านหนังสือมากขึ้น 

ต าบลโคกกว้าง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ต าบลโคก
กว้าง 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
สนใจการอ่าน
หนังสือมากขึ้น 

 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการปลูกผัก
เศรษฐกิจพอเพียงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
และการปลกูฝังค่านิยมให้
รู้จักพึ่งพาตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 นักเรียนได้
ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 
 

ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
และการปลกูฝัง
ค่านิยมให้รู้จัก
พึงพาตนเอง
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กอง         
การศึกษาฯ 

11 อุดหนุนโครงการฝึก
อาชีพนักเรียน  
 

เพื่อพัฒนาทักษะอาชพี
นักเรียนบ้านท่าส้มโฮง 
 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

นักเรียนได้
ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

พัฒนาทักษะ
อาชีพนักเรียน
บ้านท่าส้มโฮง 

กอง         
การศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโครงการ
ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และระเบียบ
วินัย 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เร่ืองจริยธรรมและระเบียบ

วินัย 
 

อุดหนุนโรงเรียนประวิตร 
(หนองบ่อ) 

 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

นักเรียนได้
ร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 80 

นักเรียนมี
ความรู้เรื่อง

จริยธรรมและ
ระเบียบวินยั 

กอง         
การศึกษาฯ 

รวม  12 โครงการ   4,400,885 
 

4,400,885 4,400,885 4,400,885 4,400,885    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.3) แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการ 
จัดซื้อสารส้ม 
ทรายอะเบท คลอรีน ปูน
ขาว ยาคุมสุนัข และแเมว 
 

เพื่อใช้ในการปฏิบัตภิารกจิของ  
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ต าบลโคกกว้าง 
 

240,000 
 

240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 การปฏิบัติงาน
ตามภารกจิที่
เกี่ยวขอ้งมี
คุณภาพและ
บรรลุเป้าหมาย 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงการพัฒนา
งานสาธารณสุขมูลฐาน 
 

เพื่ออุดหนุนโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
อสม. 
 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

67,500 
 

9 หมู่บ้าน อุดหนุนโครงการ
พัฒนางาน
สาธารณสุขมูล
ฐาน 
อสม. 

กอง
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการสร้างพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า อบต.โคก
กว้าง ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ด าเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี ป ี2560 - 
2563 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคกกว้าง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ต าบลโคก
กว้าง 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.3) แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการรณรงค์ป้องกัน
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
อบต.โคกกวา้ง 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต าบลโคก
กว้าง 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้าง
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอยา่งเข็มแข็งและ
ยั่งยืน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีน 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต าบลโคก
กว้าง 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างไม่
เป็นโรคขาด
สารอาหาร 
ไอโอดีน 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

6 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่ออุดหนุนโครงการพระราชด าริด้าน 
สาธารณสุข 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
 

270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 9 หมู่บ้าน ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.3) แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

7 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่
อาจเกิดขึ้นในชุมชน หรือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลโคก
กว้าง 

สามารถป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน 
หรือโรคติดต่อ
อุบัติใหม่ 
 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 7 โครงการ   707,500 707,500 707,500 707,500 707,500    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น     
 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนรว่มใน
การจัดท าพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

จ านวน 9 หมูบ่้าน 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 9 หมู่บ้าน 
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดท า
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการฝึกอบรม
เสริมสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีงามในการ
อยู่ร่วมกันอยา่ง
สมานฉันท์โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 
 

เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีในการ 
อยู่ร่วมกันอยา่งมีความสุข 
ของประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมี
ทัศนคติและ
จิตส านึกที่ดีใน
การ 
อยู่ร่วมกันอยา่ง
มีความสุข  
 

ส านักปลัด 

3 โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ระดับครัวเรือน 
ระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน 
และระดับชุมชน และระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 20,000 
 

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

มีความพึง
พอใจ 

ประชาชน
สามารถน าหลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ใน
ครัวเรือนได้ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการฝึกอบรมอาชพี
ประชาชนในต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ต าบลโคกกว้างมีอาชพีเสริม
และสร้างรายได้ให้กับตัวเอง 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 
ของประชาชน
ที่เข้าอบรมมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลโคก
กว้างมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการกิจกรรมเด็ก
และเยาวชนต าบลโคก
กว้าง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเด็กและ
เยาวชนต าบลภายในต าบล
โคกกวา้ง 
 

เด็กและเยาวชนต าบล 
โคกกวา้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของเด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 

เด็กและเยาวชน
ภายในต าบล 
โคกกวา้งได้ร่วม
กิจกรรม 
 

ส านักปลัด 

6 อุดหนุนกลุ่มอาชพีทอ
เส่ือเครื่องจักสานบ้านบึง
ส าราญ 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพ เสริมสร้างรายได ้
 
 

อุดหนุนกลุ่มอาชพีทอเสื่อ 
เครื่องจักสาน 
บ้านบึงส าราญ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น ร้อย
ละ 80 
 

ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

ส านักปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมอาชพี
กลุ่มผู้สูงอายุในต าบล
โคกกวา้ง 

เพื่อให้กลุ่มอาชพีต่างๆและ
ประชาชนในพื้นที่ต าบลโคก
กว้างมีอาชีพเสริมและสร้าง
รายได้ให้กับตัวเอง 

กลุ่มอาชีพ/ประชาชนผู้สูงอายุในต าบล โคก
กว้าง 
ทั้ง 9 หมู่บ้าน จ านวน 20 คน 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของ
ประชาชน/
กลุ่มอาชีพมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบลมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นสามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
ครัวเรือนได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 

รวม 7 โครงการ   200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดงานสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวัน
มาฆบูชา วิสาขบูชาและ
วันเข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  
วิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา 

ต าบลโคกกว้าง 
 

10,000 
 

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

ประชาชนได้เห็น 
ความส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
 

กองการศึกษา
ฯ 

2 โครงการส่งเสริมศิลปะ 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึง
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
ศาสนาและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงศิลปะ 

วัฒนธรรม 
ประเพณี ศาสนา
และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

กองการศึกษา
ฯ 

3 โครงการแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

เพื่อประชาชนได้ 
เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณีต่างๆในชุมชุน 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนได้
เรียนรู้ถึงขนบ
ท าเนียมจารีต

ประเพณีต่างๆใน
ชุมชุน 

กองการศึกษา
ฯ 

4 โครงการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพติดต าบลโคกกวา้ง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคก
กว้างมีความสามัคคีร่างกาย
แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด 
 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต าบลโคกกว้าง ประชาชนใน
ต าบลโคกกว้างมี

ความสามัคคี
ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพ

ติด 

กองการศึกษา
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

5 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
เยาวชนต าบลโคกกว้าง 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา เยาวชนในต าบลโคกกว้าง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ต าบลโคก
กว้าง 

เยาวชนเกิด
ความสามัคคี

ร่างกายแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพ

ติด 

กองการศึกษา
ฯ 

6 อุดหนุนโครงการภาคี
เครือข่ายต้านยาเสพติด 
“เด็กไทยยุคใหม่ ไร้ยา
เสพติด”  

เพื่อให้เด็กนักเรียนในเขต
ต าบลโคกกว้างห่างไกลยา
เสพติด 

นักเรียนในต าบลโคกกว้าง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ต าบลโคก
กว้าง 

เด็กนักเรียนใน
เขตต าบลโคก

กว้างหา่งไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษา
ฯ 

7 อุดหนุนโครงการแข่งขัน
กีฬากลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า 
 

เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬา 
 

อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนบุ่งคล้า 
 

60,000 
 

60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 
 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามัคคีกัน 
 
 

กองการศึกษา
ฯ 

รวม 7 โครงการ   120,000 120,000 120,000 120,000 120,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.6) แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 

ผลที่คาด
ว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าเงิน 
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

จ่ายเป็นค่าเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบแบ่งช่วงอาย ุ

5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 5,544,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้สูงอายุ
ต าบลโคก
กว้าง 

ผู้สูงอายุมี
สวัสดิการ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ส านักปลัด 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพ     
ผู้พิการ 

จ่ายเป็นค่าเบีย้ยังชีพผู้พกิาร 1,392,000 1,392,000 1,392,000 1,392,000 1,392,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้พิการ   
ต าบลโคก
กว้าง 

ผู้พิการ            
มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ส านักปลัด 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าชว่ยเหลอื
หรือสงเคราะห์ในการด ารง
ชีพและบ าบัดรักษา 

จ่ายเป็นค่าชว่ยเหลือหรือสงเคราะห์ในการ
ด ารงชีพและบ าบัดรักษาผู้ปว่ยเอดส์                  
ในต าบลโคกกวา้ง 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 ร้อยละ 
100 ของ
ผู้ป่วยเอดส์
ต าบลโคก
กว้าง 

ผู้ป่วยเอดส์
มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือ
จากภาครัฐ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4. การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต 
2.6) แผนงานงบกลาง 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

4 สมทบงบประมาณ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทอ้งถิ่น 
 

เพื่อสมทบงบประมาณ
กองทุน 
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น 
 
 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 90     
มีการพัฒนาที่
ดีขึ้นรวมทั้ง
ท าให้การ
ปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงาน  
มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

มีการพัฒนา
ที่ดีขึ้นรวมทั้ง
ท าให้การ
ปฏิบัติงาน 
การ
ประสานงาน
มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 4 โครงการ   7,190,000 
 

7,190,000 7,190,000 7,190,000 7,190,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 อุดหนุนการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อจัดท า
แผนปฏิบัติการ 
จัดการขยะมูลฝอย
และมลพิษสิ่งแวดล้อม
ในระดับจังหวัด 
 

เพื่ออุดหนุนการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติ
การจัดการขยะมูลฝอยและมลพิษ
สิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
 

จังหวัดบึงกาฬ 20,000 
 

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

จังหวัดมี
แผนปฏิบัติการ
จัดการขยะมูล
ฝอยและมลพษิ
สิ่งแวดล้อม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 1 โครงการ   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.2) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการลดคัดแยก
ขยะใช้ประโยชน์จาก
ขยะและการจัดการ
ขยะอันตราย 
 

เพื่อลดปริมาณขยะ และสร้างจิต 
ส านึกการคัดแยกขยะในชุมชน 
 

 

ต าบลโคกกว้าง 
 

  20,000  
 

   20,000  
 

  20,000  
 

  20,000  
 

  20,000  
 

ร้อยละ 80 
 

ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน และสร้างจิต 
ส านึกการคัดแยก
ขยะในชุมชน 
 
 

กอง
สาธารณสุข

ฯ 

2 อุดหนุนโครงการ
หมู่บ้านต้นแบบการ
บริหารจัดการขยะ หมู่
ที่ 4 บ้านทา่ส้มโฮง 
 

เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
หมู่บ้านต้นแบบ 

หมู่ที่ 4 บา้นท่าส้มโฮง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 หมู่ที่ 4 บา้นท่า
ส้มโฮง 

สามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 
 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 

รวม 2 โครงการ   30,000 30,000 30,000 30,000 30,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.3) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบฝังกลบตาม
หลักสุขาภิบาล 

เพื่อช าระค่าธรรมเนียมในการ
ก าจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่อบต.
โคกกวา้ง ให้แก ่เทศบาลศรีพนา/
เทศบาลบึงกาฬ 
 

ช าระค่าธรรมเนียมในการก าจัดขยะมูลฝอย
ตลอดทั้งปี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ก าจัดขยะมูล
ฝอยตลอดทั้งปี 

ก าจัดขยะมูลฝอยใน
ต าบลโคกกว้าง 

กอง 
สาธารณสุข

ฯ 

รวม 1 โครงการ   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.4) แผนงานการเกษตร 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

เพื่อด าเนินโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯประสบ
ความส าเร็จเป็นผลประโยชนโ์ดย
แท้ 

ด าเนินงานให้บรรลุทั้ง 6 งานได้แก่ 
1.งานปกป้องทรัพยากรท้องถิ่น 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น 
3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น 
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ด าเนินงานให้บรรลุทั้ง 6 งาน
ได้แก่ 
1.งานปกป้องทรัพยากร
ท้องถิ่น 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น 
3.งานปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น 
4.งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทอ้งถิ่น 
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น 
6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ
ประสบความส าเร็จ
เป็นผลประโยชน์
โดยแท ้

ส านักปลัด 

2 โครงการเพิ่ม
สวนหย่อม/
สวนสาธารณะให้แก่
ชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนได้มีที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

สร้างสวนหย่อม/สวนสาธารณะ  
จ านวน 1 แห่ง 

 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สร้างสวนหย่อม/
สวนสาธารณะ  
จ านวน 1 แห่ง 

 

ประชาชนมี
สวนหย่อม/

สวนสาธารณะ
พักผ่อนหย่อนใจ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3.4) แผนงานการเกษตร 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการตรวจสอบ
แนวเขตที่สาธารณะ
ต าบล 
โคกกวา้ง 
 
 
 
 

เพื่อส ารวจแนวเขตที่สาธารณะ 
ที่ชัดเจนในต าบลโคกกวา้ง 
 

เขตที่สาธารณะ 
ในต าบลโคกกวา้ง 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 เขตที่สาธารณะ 
ในต าบลโคกกวา้งชัดเจนขึ้น 

แนวเขตที่
สาธารณะ 
ในต าบลโคกกวา้ง
ชัดเจนขึ้น 
 

ส านักปลัด 

รวม 3 โครงการ   220,000 220,000 220,000 220,000 220,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน สังคมและความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการลดอุบัติเหตุ
บนท้องถนน ช่วง
เทศกาลปีใหม่ เทศกาล
สงกรานต์  และ
เทศกาลออกพรรษา 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 
 

พื้นที่เขตต าบลโคกกว้าง 
 

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

ลดการเกิดอุบัติเหต ุ
สูญเสียชีวิตทางถนน 
 

ส านักปลัด 

2 โครงการซ้อมแผน
อพยพหนีไฟและระงับ
อัคคีภัยในส านักงาน  
อบต.โคกกวา้ง 
 

เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะการ
ป้องกันอัคคีภัยใหแ้ก่ผู้บริหาร 
ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจา้งประจ า และ
พนักงานจ้าง 

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

โครงการ
ฝึกอบรม มี

ความพึงพอใจ 
 

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างมี
ความรู้ ทักษะในการ

ป้องกันอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
 

เพื่อเพิ่มความรู้และทกัษะการ
ป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 

สถานศึกษาในเขตต าบลโคกกวา้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ
ฝึกอบรม มี

ความพึงพอใจ 
 

นักเรียนมีความรู้และ
ทักษะ การป้องกัน

อัคคีภัยใน
สถานศึกษา 

 

ส านักปลัด 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเฝ้าระวัง
และป้องกันปัญหาช้าง
ป่าต าบลโคกกวา้ง 

เพื่อให้ประชาชนในต าบลโคก
กว้างมีความรู้ความเข้าใจในการ
ป้องกันปัญหาที่เกิดจากช้างป่า 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม

โครงการ
ฝึกอบรม มี

ความพึงพอใจ 

ประชาชนในต าบล
โคกกวา้งมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ป้องกันปัญหาที่เกิด

จากช้างปา่ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน สังคมและความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

5 อุดหนุนศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดบึงกาฬ 
 

เพื่อสนับสนุนศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึง
กาฬ 
 

อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดจังหวัดบึงกาฬ 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 มี
ปริมาณคดี
เกี่ยวยาเสพ
ติดลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 

ปริมาณคดีเกี่ยวยา
เสพติดลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

ส านักปลัด 

6 โครงการตั้งจุดตรวจ/
จุดสกัด เพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ภายในหมูบ่้าน 
อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัด
บึงกาฬ 

เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้มี
การเสพ ซ้ือ ขาย และผลิตยาเสพ
ติดในพื้นที่อ าเภอบุ่งคล้า 
 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ าเภอบุ่งคล้า 

 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 80 
ปัญหา
เกี่ยวกบัยา
เสพติดลดลง 

ปัญหาเกีย่วกบัยา
เสพติดลดลง 

ส านักปลัด 

7 ค่าเช่ากล้องวงจรปิด 
(CCTV) 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดตามนโยบายของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไป
ด้วยกัน 

เช่าบริการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ใน
พื้นที่ต าบลโคกกว้าง 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 ร้อยละ 80 
ปัญหา
เกี่ยวกบัยา
เสพติดลดลง 

ปัญหาเกีย่วกบัยา
เสพติดลดลง 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน สังคมและความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการติดตั้งถัง
ดับเพลิงภายในต าบล
โคกกวา้ง 
 

เพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ 
 

9 หมู่บ้าน 
 

50,000 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ
ติดต้ังถัง
ดับเพลิง 
 

ป้องกันเหตุเพลิง
ไหม้ 

ส านักปลัด 

9 โครงการติดต้ังกระจก
โค้งนูนภายในต าบล
โคกกวา้ง 
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ 
 

9 หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละการ
ติดต้ังกระจก
โค้งนูน 

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหต ุ
 

ส านักปลัด 

10 โครงการฝึกอบรม
เยาวชนแจ้งข่าว
อาชญากรรมและ
ป้องกันการใช้ยาเสพ
ติดให้โทษ 
 

เพื่อให้เยาวชนในและนอก
สถานศึกษาปลอดจากพิษภัยยา
เสพติดอย่างยั่งยืน 
 

อุดหนุนสถานีต ารวจภธูรบุ่งคล้า 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 มี
ปริมาณคดี
เกี่ยวยาเสพ
ติดลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่
ผ่านมา 

เยาวชนในและนอก
สถานศึกษาปลอด
จากพษิภยัยาเสพติด
อย่างยั่งยืน 
 

ส านักปลัด 

11 โครงการฝึกทบทวน 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ า
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกกว้าง 

เพื่อฝึกทบทวนให้ความรู้แก่ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติ
ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกกวา้ง 
 

จิตอาสาภัยพบิัติ อบต.โคกกวา้ง ๑7๐,๐๐๐ ๑7๐,๐๐๐ ๑7๐,๐๐๐ ๑7๐,๐๐๐ ๑7๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือจาก
ภัยพิบัต ิ 

บรรเทาความเดือน
ร้อนให้กับประชาชน
ที่ประสบภัยพิบัต ิ

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 การพัฒนาคน สังคมและความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง  
4.1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

12 โครงการฝึกอบรมชุด
ระงับเหตุที่เกิดจาก
ผู้ป่วยจิตเวช 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความเขา้ใจและ
ทักษะในการปฏิบัติหนา้ที่ระงับ
เหตุที่เกิดจากผู้ปว่ยจิตเวช 
 

9 หมู่บ้าน 
 

20,000 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
อบรม 
 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการระงับเหตุที่
เกิดจากผู้ปว่ยจิตเวช 
 
 

ส านักปลัด 

รวม  12 โครงการ   598,000 598,000 598,000 598,000 598,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566  - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง  อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3. ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างอย่างยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬานันทนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                       5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

5.1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการประเพณีลอย
กระทง 
 

เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 

ต าบลโคกกว้าง 
 

60,000  60,000  60,000  60,000  60,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สืบทอดอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการแหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

ประชาชนในต าบลโคกกวา้ง 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม
การท่องเท่ียวใน

ชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 2 โครงการ   65,000 65,000  65,000  65,000  65,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

1 จ้างเหมาสถาบันหรือ
องค์กรที่เป็นกลางใน
การส ารวจความ 
พึงพอใจในการ
ด าเนินงานของ อบต. 
 
 

เพื่อติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.และความพึง
พอใจ 
 
 

จ านวน 1 ครั้ง / ป ี
 

15,000 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการ 
ท างานและสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
 
 

ส านักปลัด 

2 เช่าพื้นที่เว็ปไซต์ อบต.
โคกกวา้ง 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและ
เพิ่มช่องทางในการตดิต่อราชการ 
 
 

อบต.โคกกวา้ง 8,500 
 

8,500 

 
8,500 8,500 8,500 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับรู้

ข่าวสารทางเวป
ไซด์ 

ส านักปลัด 

3 การจัดการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการเลือกตั้ง
ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภา
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

จัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสม
ชิกสภาองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่น 

จ านวน 1 ครั้ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เลือกตั้ง
ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและ
สมชิกสภา
องค์การ
บริหารส่วน
ท้องถิ่น 
จ านวน 1 
ครั้ง 

การด าเนินการ
เลือกตั้งผู้บริหาร
ท้องถิ่นและสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

4 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย ์
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกา้อี้ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

5 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล  
โคกกวา้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย 20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งาน
ไดดี้ 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

6 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 
100 การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมีประสิทธิ-
ภาพเกิดประสิทธิผล 

ส านักปลัด 

7 โครงการพัฒนา
ความรู้เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา 
ข้าราชการ ครู ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจ้าง สังกัดอบต.โคก
กว้าง มีความรู้ความเขา้ใจใน
เร่ืองของการปฏิบัติราชการ 
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สามารถน ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ครู 
ลูกจ้างประจ า พนกังานจ้าง สังกัดอบต.
โคกกวา้ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ขา้ราชการ ครู 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
จ้าง สังกัดอบต.โคก
กว้าง มีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของการ
ปฏิบัติราชการ 
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ
หลัก 

2566 2567 2568 2569 2570 

8 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก
ประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว และ
มีประสิทธิ-
ภาพเกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองคลัง 

9 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล  
โคกกวา้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 100 
สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้
ดี 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาด

ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

10 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุก
ประเภท 
ตามบัญชีมาตร
ตราฐานครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย ์
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกา้อี้ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

กองคลัง 

11 โครงการจัดท า
แผนที่และ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

เพื่อจัดท าแผนที่และทะเบียน
ทรัพย์สินในต าบลโคกกว้าง 
 
 

ต าบลโคกกว้าง 
 

100,000 
 

100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
ร้อยละ 80 การ

ปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่
เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ขึ้น 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

12 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
พนักงาน 
ให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 

1 ครั้ง/เดือน 
 

36,000 
 

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

พนักงานและประชาชน
ได้ใช้บริการถ่ายเอกสาร  
 

กองคลัง 

13 โครงการพัฒนา
ศักยภาพพนักงานสว่น
ต าบล ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจ้าง พนักงาน
ครู องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชกิ
สภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
จ้าง พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีความรู ้
ความสามารถ น ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า 
พนักงานจ้าง พนักงานครู องค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 100 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า พนกังาน
จ้าง พนักงานครู 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ผู้บริหารท้องถิ่น 
และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วน
ต าบล ให้มีความรู ้
ความสามารถ น ามาใช้
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

รวม 13 โครงการ   1,619,500 1,619,500 1,619,500 1,619,500 1,619,500    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.2) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

1 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
ทุกประเภท 

จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กอง
การศึกษาฯ 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล 
โคกกวา้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000  ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารดุ
สามารถใช้งาน
ได้ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.2) แผนงานการศึกษา 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย ์
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกา้อี้ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ   420,000 420,000 420,000 420,000 420,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.3) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท 
จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล 
โคกกวา้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000  ร้อยละ 100 
สิ่งของที่
ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้
ดี 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี  
6.3) แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
3 โครงการจัดซ้ือ

ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตรตรา
ฐานครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย ์
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกา้อี้ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100 
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม 3  โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000  - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
                     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

KPI 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1 โครงการจัดซ้ือวัสดุทุก

ประเภท 
จัดซื้อวัสดุต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุต่างๆดังนี้ 
1.วัสดุส านักงาน 
2.วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ
3.วัสดุงานบ้านงานครัว 
4.วัสดุก่อสร้าง 
5.วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
6.วัสดุโฆษณาและเผยแพร ่
7.วัสดุคอมพิวเตอร ์
8.วัสดุกีฬา 
9.วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
10.วัสดุส่ือการเรียนการสอน 
11.วัสดุแบบพิมพ์ต่างๆ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  ร้อยละ 
100 การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 
และมีประ
สิทธิ-ภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิ-ภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของต าบล 
โคกกวา้ง 

เพื่อให้ครุภัณฑ์ใช้งานได้ดี ซ่อมแซมสิ่งของที่ช ารุดเสียหาย   20,000  20,000  20,000  20,000 20,000 ร้อยละ 
100 
สิ่งของที่
ช ารุด
สามารถใช้
งานได้ดี 

สิ่งของที่ช ารุด
สามารถใช้งานได้
ดี 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 25670) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
         

 

แบบ ผ. 02
๐๑ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครฐั 
                       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

6.4) แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
KPI 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 2566 2567 2568 2569 2570 

3 โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ทุกประเภท 
ตามบัญชีมาตราฐาน
ครุภัณฑ์ 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ  ดังนี้ 
1.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
2.ครุภัณฑ์การเกษตร 
3.ครุภัณฑ์การแพทย ์
4.ครุภัณฑ์การศึกษา 
5.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
6.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
7.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
8.ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
9.ครุภัณฑ์ประจ าหมู่บ้าน 
10.ครุภัณฑ์ส านักงาน 
11.ครุภัณฑ์ส ารวจ 
12.เต้นท์ โต๊ะ  เกา้อี้ 
ฯลฯ 

200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ร้อยละ 100
การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและ
มี
ประสิทธิภาพ
เกิด
ประสิทธิผล 

ท าให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล 

กองช่าง 

รวม 3 โครงการ - - 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 - - - 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์

 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ส านักปลดั 

2 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 4 ตัว 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

3 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 2 ตัว 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

4 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน1 เครื่อง 
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

5 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 4 เครื่อง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

6 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

7 ครุภณัฑ์
ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เพื่อจัดซื้อล าโพงบลูทูธ
เคลื่อนที่ แบบพกพา พร้อม
ไมล์ จ านวน 1 ชุด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

8 ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อรถขยะขนาด 6 ตัน 
ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี แบบ
อัดท้าย จ านวน 1 คัน 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
9 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองคลัง 

10 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 2 ตัว 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

11 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 2 ตัว 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 

12 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน 2 เครื่อง 
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

13 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

14 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
15 การศึกษา ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองการศึกษาฯ 

16 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 2 ตัว 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

17 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

18 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน 1 เครื่อง 
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

19 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

20 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
21 เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองช่าง 

22 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 2 ตัว 

4,000 4,000 4,000 4,000  

23 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

24 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน 2 เครื่อง 
46,000 46,000 46,000 46,000 46,000 

25 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 2 เครื่อง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

26 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 2 เครื่อง 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

27 ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

จัดซื้อซัมเมอรส์ 
จ านวน 3 เครื่อง 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
28 สาธารณสุข ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 กองสาธารณสุข

ฯ 

29 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน 1 ตัว 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

30 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

31 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน 1 เครื่อง 
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

32 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

33 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

34 ครุภณัฑ ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เครื่อง 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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บัญชีครภุัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกวา้ง อ าเภอบุ่งคล้า  จังหวัดบึงกาฬ 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 
งบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 2566 

(บาท) 
2567 

(บาท) 
2568 

(บาท) 
2569 

(บาท) 
2570 

(บาท) 
35 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์

ส านักงาน 
จัดซื้อตู้เหล็กจดัเก็บเอกสาร 

จ านวน 2 หลัง 
11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 ส านักปลดั 

36 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

จ านวน1  ตัว 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 

37 ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

จัดซื้อโตะ๊ท างาน 

จ านวน 1 ตัว 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

38 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อคอมพิวเตอร ์

จ านวน 1 เครื่อง 
23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 

39 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

40 ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
จ านวน 1 เครื่อง 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 

                                                                                                         รวม 1,163,800 1,163,800 1,163,800 1,163,800 1,163,800 
 

 

 

 

แบบ ผ.03 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

 
 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 
– 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
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 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ
โดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่
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                                    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง  
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 
        ----------------------------------------------------------------- 

 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง ได้ด าเนินการทบทวน/จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2566 – 2570) เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อประโยชน์สูงสุดให้ กับ
ประชาชน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้างได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 
2570) ในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่   30 เมษายน 2564 นั้น 
 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ข้อ ๒๔  ข้อ ๒๕  และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกกว้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถน าแผนพัฒนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  รวมทั้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง  จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   

ประกาศ  ณ  วันที่     6   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 

 
 
    (ลงชื่อ) 

                           (นางสาวอรสา  นาชัยลาน)                                                      
                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.รักษาราชการแทน 
                                               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกว้าง 
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