
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 



ค าน า 
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จัดท าขึ้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงานโครงการพัฒนา       
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน ตามศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ในการพัฒนาท้องถิ่น 
ต่อไป 
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ส านักปลัด อบต. 
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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอ าเภอนาแกไปตามถนน
สายสกลนคร – นาแก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223) ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนาแกประมาณ 14 กิโลเมตร    
ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 80 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร (39,375 ไร่) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
          สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นราบลุ่มและที่ดอน มีลักษณะเป็นทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุก  จะมีสภาพ     
พืชไร่ ยางพารา และยาสูบ ทางตอนใต้เป็นที่ราบสูงติดเทือกเขาภูพาน สภาพปุาเป็นไม้เต็งรังและหินสลับซับซ้อน 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          โดยทั่วไป ต าบลหนองบ่อเป็นพื้นที่ท่ีมีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน
ในทะเลจีนใต้ รวมทั้งอิทธิพลจากปุาไม้บนเทือกเขาภูพาน 

1.4 ลักษณะของท่ีดิน 
         เป็นที่นา สวน สวนยางพารา ปลูกใบยาสูบ การใช้ประโยชน์จากที่ดินยังไม่เต็มที่เพราะเมื่อว่างเว้น
จากการท านาแล้วก็ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่า และยังมีที่ดินสาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 

 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

        มีอ่างเก็บน้ า  2 แห่ง ห้วยโท และห้วยนางออ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริ  

2. ด้านการเมือง / การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

          ทิศเหนือ   ติดต่อกับเขตต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง        จังหวัดนครพนม 
          ทิศใต ้   ติดต่อกับเขตต าบลกกตูม   อ าเภอดงหลวง        จังหวัดมุกดาหาร 
          ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลค าพ้ี   อ าเภอนาแก        จังหวัดนครพนม 
          ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลเหล่าโพนค้อ  อ าเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร 

          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีจ านวน 12 หมู่บ้าน ดังนี้ 
          หมู่ที่ 1 บ้านหนองบ่อ  มี นายอาคม วงค์แสนชัย  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ  มี นางราตรี แสนสระ   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 3 บ้านโนนสังข์  มี นายค าใบ จันโทวาท  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 4 บ้านยางค า  มี นายวีระพงษ์ วงศ์ศรียา  เป็น ก านัน 
          หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง  มี นายวิธาน ค าเพชรดี  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม  มี นายปันจง เทือกตาถา  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 7 บ้านดินด า   มี นายมงคล ตาแสงโคตร  เป็น 
ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง  มี นายสมคิด จันโทวาท  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง   มี นายสมพงค์  หารค าอุ้ย  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 10 บ้านนากุง  มี นางมณีวรรณ์ สาลีพร   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่  มี นายพอดี ธนะค าดี   เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
          หมู่ที่ 12 บ้านหนองบ่อน้อย มี นายวรพจน์ ทันอินทรอาจ  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  
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2.2 การเลือกตั้ง 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ท าหน้าที่ควบคุมฝุายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ 

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 24 คน อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน 
ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

3. ประชากร 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีประชากรทั้งสิ้น 6,332 คน แยกเป็น เพศชาย 3,112 คน     
เพศหญิง 3,220 คน มีครัวเรือน 1,696 ครัวเรือน  (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก) 
ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบช่วงชั้นอายุของประชากร  
(ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก ณ วันที่ 1 เมษายน  2559) 
 

ช่วงอายขุองประชากร เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
ต ่ำกวำ่ 1 ปี 34 38 72
1 ปี - 2 ปี 69 62 131
3 ปี - 5 ปี 106 111 217
6 ปี - 14 ปี 327 320 647
15 ปี - 20 ปี 309 282 591
21 ปี - 29 ปี 408 419 827
30 ปี - 39 ปี 603 537 1,140
40 ปี - 49 ปี 548 571 1,119
50 ปี - 59 ปี 409 457 866
60 ปี ขึน้ไป 299 423 722
มำกกวำ่ 100 ปี - - 0
รวมทัง้หมด 3,112 3,220 6,332    

4. สภาพสังคม 
   4.1  การศึกษา   
         โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนบ้านหนองบ่อ       

- โรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง 
  - โรงเรียนบ้านนากุงยางค า  (ขยายโอกาส)  

- โรงเรียนบ้านดงดู่งาม    
        โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง  ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล  

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.หนองบ่อ (2561-2564)  หน้าท่ี 2 



 

        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินด าหมากเฟือง (วัดศรีเฉลียวนภาลัย) 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง 

4.2 การสาธารณสุข 
         - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบ่อ จ านวน 2 แห่ง ให้บริการประชาชนจ านวน 7 
หมู่บ้าน  ได้แก่  
      (1) บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1    (2) บ้านหนองบ่อ หมู่ที 2  
  (3) บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3    (4) บ้านดินด า หมู่ที่ 7  
  (5) บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8  (6) บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 
  (7) บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12 
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงขวาง ให้บริการประชาชนจ านวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่ 
  (1) บ้านยางค า หมู่ที่ 4   (2) บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 
  (3) บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6   (4) บ้านนากุง หมู่ที่ 10 
  (5) บ้านโพนดู่ หมู่ที่ 11  

4.3 อาชญากรรม 
         - สถานีต ารวจภูธร       1   แห่ง 
         - ศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน    1 แห่ง 

4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และเด็กแรกเกิด ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์             
แก่ประชาชน มาอย่างต่อเนื่อง  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง                                                                                                                                                                              

            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ซึ่งการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนนยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก     
ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ส่วนหนึ่งและยังมีถนนลูกรังที่รอการพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ประชาชนซึ่งใน      
แต่ละปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนน เป็นประจ าทุกปี     

5.2 การไฟฟ้า 
         - มีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน      12 หมู่บ้าน 

5.3 การประปา 
  - มีระบบประปาใช้       12  หมู่บ้าน   
     5.4 การโทรศัพท์             
  - ปัจจุบันมีผู้ให้บริการโทรศัพท์ มือถือ ของเอกชน ประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็น      
ส่วนใหญ่  
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                         
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อยต าบลหนองบ่อ    1  แห่ง  
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 ด้านการเกษตร 
      อาชีพหลัก คือ การท านา  การท าสวนยางพารา     
      อาชีพรอง คือ การท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  การค้าขาย   
 6.2 การปศุสัตว์ 
      ประชาชนนิยมเลี้ยงโคขุน เป็นอาชีพเสริมรายได้  

6.3 การท่องเที่ยว 
              มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  จ านวน  4  แห่ง ประกอบด้วย ภูถ้ าพระ หนองแวง  
อ่างเก็บน้ าห้วยนางออ  ห้วยโท  ผาเปูา ผาแดง ในอุทยานแห่งชาติภูผายล 

6.4 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
     กลุ่มอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้านตามครัวเรือน การจักสาน การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า โรงน้ าดื่ม     

และโรงสีข้าวขนาดเล็ก 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 
พื้นที่ 
(ไร่) 

หมายเหตุ 

บ้านหนองบ่อ 1 1,110  
บ้านหนองบ่อ 2 6,992  
บ้านโนนสังข ์ 3 2,543  
บ้านยางค า 4 7,133  
บ้านดงขวาง 5 4,700  
บ้านโพนงาม 6 3,648  
บ้านดินด า 7 4,000  
บ้านหมากเฟือง 8 4,772  
บ้านดงบัง 9 2,000  
บ้านนากุง 10 1,385  
บ้านโพนดู่ 11 518  
บ้านหนองบ่อ 12 574  

รวมทั้งสิ้น 39,375  
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7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน หมูที ่

จ านวนครัวเรือนที่ท าการเกษตร  
ท านา ท าสวน ท าไร่ 

อื่นๆ ในเขตชลประทาน นอกเขต
ชลประทาน 

ยาง 
พารา 

ไม้ 
ยูคา 

ไม้ 
กฤษณา 

ปาล์ม ยาสูบ ไร่อ้อย 
ข้าว 
โพด 

มันส าปะหลัง 

บ้านหนองบ่อ 1 30 40 12 - - - - - - - - 
บ้านหนองบ่อ 2 142 - 20 - - - - - - - - 
บ้านโนนสังข์ 3 - 79 25 - - - - - -  - 
บ้านยางค า 4 60 145 50 - 1 - - - - 2 - 
บ้านดงขวาง 5 40 60 20 - - 5 - - - 5 - 
บ้านโพนงาม 6 9 20 90 - - - 40 - 10 10 - 
บ้านดินด า 7 - 152 - - - - - - - - - 
บ้านหมากเฟือง 8 100 103 80 - - - - - - 10 - 
บ้านดงบัง 9 - 83 31 - - - - - - - - 
บ้านนากุง 10 90 5 50 7 - - - - - 5 - 
บ้านโพนดู ่ 11 44 - 19 3 -  6   1  
บ้านหนองบ่อ 12 - 22 3 - - - - - - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 515 709 40
0 

10 1 5 46 - 10 34 1 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความพอเพยีงของปริมาณน้ าฝนที่ใช ้
ในการท าการเกษตร 

หากไม่พียงพอ 
หมู่บ้านนี้มีน้ าทางการเกษตร 
ไม่เพียงพอในช่วงเดือนใด 

เพียงพอ 
ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 

(มิลลิลิตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ
1.) ปริมาณน้ าฝน   

แหล่งน้ าทางการเกษตร จ านวน (แห่ง) 
ความเพียงพอของน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปี 
เพียงพอ (แห่ง) ไม่เพียงพอ (แห่ง) 

2.) แหล่งน้ าธรรมชาต ิ     
 
 ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 
 ธ.ค. 

 1. แม่น้ า - - - 
 2. ห้วย/ล าธาร 13 13 1 
 3. คลอง 3 3 - 
 4. หนองน้ า/บึง 12 12 1 
 5. น้ าตก 1 1 - 
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1) ฝายทดน้ า   
6.2)......................... 

 
2 

 
1 

 
1 
 

3.) แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น    
 1. แก้มลิง - - - 
 2. อ่างเก็บน้ า 4 4  
 3. ฝาย 16 16  
 4. สระ 87 87  
 5. คลองชลประทาน 8 8  
 6. อื่นๆ (โปรดระบุ) 
6.1) หนองน้ าสาธารณะ 
6.2)......................... 

 
1 

 
1 

 
- 
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7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ า (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

แหล่งน้ า จ านวน 
การใช้งาน 

ความเพียงพอของน้ า
อุปโภค บริโภค ตลอดท้ังปี 

หากไม่เพียงพอ             
มีน้ าอุปโภคบริโภค        

ไม่เพียงพอในช่วงใด 
ใช้ได้ (แห่ง) ใช้ไม่ได้ (แห่ง) เพียงพอ (แห่ง) ไม่เพียงพอ (แห่ง) 

1) บ่อบาดาลสาธารณะ 14 11 3 4 7  ม.ค. 
 ก.พ. 
 มี.ค. 
 เม.ย. 
 พ.ค. 
 มิ.ย. 
 ก.ค. 
 ส.ค. 
 ก.ย. 
 ต.ค. 
 พ.ย. 

 ธ.ค. 

2) บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 10 7 3 4 3 

3) ประปาหมู่บ้าน (ของ อปท.) 14 11 3 11 3 

4) ระบบประปา  
(การประปาส่วนภูมิภาค) 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

5) แหล่งน้ าธรรมชาติ 10 10 - 8 2 

6) อื่นๆ 
   6.1 บ่อบาดาลในครัวเรือน 
   6.2 หนองสาธารณะประโยชน์ 

 
83 
1 

 
83 
1 

 
- 
- 

 
83 
1 

 
83 
- 

 
 การสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

  - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูา      1 แห่ง 
8. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  
                8.1.1 วัด จ านวน 10  แห่ง ได้แก่   
  - วัดโพธิ์ชัย บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1      - วัดใหม่สามัคคีสีลคุณ บ้านโนนสังข์ หมู่ที่ 3  

- วัดศรีสะอาด บ้านยางค า หมู่ที่ 4      - วัดศรีนวลแจ้ง บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5  
- วัดศรีบุญเรือง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6     - วัดโพธิ์ศรี บ้านดินด า หมู่ที่ 7   
- วัดศรีเฉลียวนภาลัย บ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8  - วัดศรีนครานุรักษ์ บ้านดงบัง หมู่ที่ 9 

  - วัดศรีจอมแจ้ง บ้านนากุง หมู่ที่ 10     - วัดบ้านโพนดู่  หมู่ที่ 11 
8.1.2 ส านักสงฆ์  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่   

  - วัดปุาบ้านยางค า บ้านยางค า หมู่ที่ 4     - วัดห้วยนางออ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 
  - วัดถ้ าผาแดง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6     - วัดปุาบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8  
  - วัดนากุงน้อย บ้านนากุง หมู่ที่ 10      - วัดปุาม่วงไข่ บ้านนากุง หมู่ที่ 10 
  - วัดปุาหนองแวง บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12  

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- ประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
- ประเพณีสรงน้ าพระที่ภูถ้ าพระ 
- ประเพณีสักการะพระอาจารย์ลิ่น  

    8.3 สินค้าพ้ืนเมืองและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   - ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและ

เหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ ผ้าที่ทอจากผ้าฝูาย ชาแก่นตะวัน 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    9.1 น้ า 
                  พ้ืนที่ต าบลหนองบ่อ มีอ่างเก็บน้ า  2 แห่ง คือ ห้วยโท และห้วยนางออ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าตาม
โครงการพระราชด าริ  

   9.2 ป่าไม้ /ภูเขา 
        พ้ืนที่ต าบลหนองบ่อ มีปุาไม้และเทือกเขาภูพานเป็นแนวเขตและยังคงความเป็นธรรมชาติ 
   9.3 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

                   ปัจจุบัน เริ่มใช้ทรัพยากรอย่างฟุุมเฟือย ท าให้ด้านน้ ามีปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และยังมีแนวโน้มที่จะใช้น้ าเพิ่มขึ้นในการท าการเกษตร 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

2.1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556 – 

2560) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) (พ.ศ.2558 – 2560)         
(พ.ศ.2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อได้ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี สรุปได้ดังนี้       

  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2557 – 2559)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  
โครงการ 

(เปูาหมาย) 
ปี 2557 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2557 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20 15 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 11 7 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการสาธารณสุข 19 12 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 7 1 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง 19 11 

รวม 76 46 
คิดเป็นร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  59.74 

  แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2558 – 2560)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  
โครงการ 

(เปูาหมาย) 
ปี 2558 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2558 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 25 4 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 14 7 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 14 3 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 11 6 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

14 9 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 60 27 
รวม 138 56 

คิดเป็นร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  40.58 
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 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2559 
    1.1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงกา

ร (บาท) 
โครงกา

ร (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์ 11 3,820,000 16 1,830,000 15 1,730,000 42 7,380,000 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสริมการท่องเท่ียว 10 940,000 12 3,470,000 12 1,970,000 34 6,380,000 
3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 5 1,050,000 9 1,590,000 5 1,400,000 19 4,040,000 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 11 2,402,000 9 520,000 8 470,000 28 3,392,000 
5) ยุทธศาสตร์การปรับ
สมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 12 3,907,000 8 2,640,000 8 2,640,000 28 9,187,000 
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองน่าอยู ่ 27 7,821,000 19 6,115,000 36 

11,740,00
0 82 

25,676,00
0 

รวมทั้งสิ้น 76 
19,940,00

0 73 
16,165,00

0 84 
19,950,00

0 233 
56,055,00

0 

 

1.1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

จ านวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่อยูใ่นระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนนิการ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลกิ 

จ านวน 
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1)ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

16 76.1
9 

- - - - 5 23.8
1 

- - 21 100 

2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 

2 100 - - - - - - - - 2 100 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 

1 33.3
3 

- - - - 2 66.6
7 

- - 3 100 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต 

4 66.6
7 

- - - - 2 33.3
3 

- - 6 100 

5) ยุทธศาสตร์การปรับสมดุล
และเพิม่ประสทิธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ 

14 77.7
8 

- - - - 4 22.2
2 

- - 18 100 

6)ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมอืง
น่าอยู่ 

16 100 - - - - - - - - 16 100 

รวมทั้งสิ้น 
52 74.5

5 
    13 25.4

5 
  66 100 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)   

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
โครงการ 

(เปูาหมาย) 
ปี 2560 

โครงการ 
ตามข้อบัญญัติ  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 10 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 13 11 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 6 3 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 11 6 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
15  9 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 24 20 
รวม 84 59 

คิดเป็นร้อยละของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 70.24 
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2. ผลที่ได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559-2561 
 2.1.ผลที่ได้รับหรือผลส าคัญ  การตั้งงบประมาณตามโครงการในข้อบัญญัติ ปี 2559 
 

 
  

 
2.2.ผลกระทบ 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการในข้อบัญญัติ ปี 2559 
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ยทุศาสตร์ที่ 1, 11 

ยทุศาสตร์ที่ 2, 10 

ยทุศาสตร์ที่ 3, 5 

ยทุศาสตร์ที่ 4, 11 
ยทุศาสตร์ที่ 5, 12 

ยทุศาสตร์ที่ 6, 27 

แยกตามยุทธศาสตร์ 

ยทุศาสตร์ที่ 1 

ยทุศาสตร์ที่ 2 

ยทุศาสตร์ที่ 3 

ยทุศาสตร์ที่ 4 

ยทุศาสตร์ที่ 5 

ยทุศาสตร์ที่ 6 

ยทุธศาตร์ ที่ 1, 11 

ยทุธศาตร์ ที่ 2, 2 
ยทุธศาตร์ ที่ 3, 1 

ยทุธศาตร์ ที่ 4, 4 

ยทุธศาตร์ ที่ 5, 14 

ยทุธศาตร์ ที่ 6, 16 

การเบิกจ่าย 

ยทุธศาตร์ ที่ 1 

ยทุธศาตร์ ที่ 2 

ยทุธศาตร์ ที่ 3 

ยทุธศาตร์ ที่ 4 

ยทุธศาตร์ ที่ 5 

ยทุธศาตร์ ที่ 6 



  
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559-2561 

1. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปีมีจ านวนมาก  แต่งบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีจ านวนจ ากัด  
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์

2. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ด าเนินการ   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1, 42, 18% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 34, 15% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3, 19, 8% 

ยุทธศาสตร์ที่ 4, 28, 12% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 28, 12% 

ยุทธศาสตร์ที่ 6, 82, 35% 

จ านวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์ที่ 3 ยทุธศาสตร์ที่ 4 ยทุธศาสตร์ที่ 5 ยทุธศาสตร์ที่ 6 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 21, 32% 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 2, 3% 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 3, 4% 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 5, 8% 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 18, 28% 

ยทุธศาตร์ที่ 1, 16, 25% 

การน าแผน 3 ปี ไปสู่การปฏิบัต ิ

ยทุธศาตร์ที่ 1 ยทุธศาตร์ที่ 1 ยทุธศาตร์ที่ 1 ยทุธศาตร์ที่ 1 ยทุธศาตร์ที่ 1 ยทุธศาตร์ที่ 1 



 

ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์  

“ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ” 
  เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคน
ไทยสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
        1. ด้านความม่ันคง  

   (1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

   (2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น     
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

   (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

   (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และรักษา  
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

   (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

   (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

       (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 
   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริม

เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
        (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ 
     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
 (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนาๆ

ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
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3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

        (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

           (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
      (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
      (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
      (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

          (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

         (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
       (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 
       จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
        (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
        (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
        (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

            (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

               (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
     (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

   (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  
   (6) ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

       (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพื้นฐานหลายด้านที่สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์
โลก      ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว   และเป็นรูปแบบของวิวัฒนาการที่จะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ      อย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดต่อการพัฒนาที่รุนแรงขึ้นและเป็นประเด็นท้าทายอย่างมากที่
จะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านภายใต้สถานการณ์ท่ี
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีข้อจ ากัดหลายด้าน แต่การแข่งขันในโลกรุนแรงขึ้นมาก อาทิคุณภาพคน
ไทยยังต่ า       ก าลังแรงงานมีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพและมีความเหลื่อมล้ า
สูง โครงสร้าง 
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ประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยส่งผลให้ขาดแคลนแรงงาน โดยที่ประชากรวัยแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้าง 
ประชากรจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ภายในสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็วเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจและผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การ
บริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอรัปชั่นเป็นวงกว้าง ท่ามกลางปัญหาท้าทาย
ที่หลากหลายดังกล่าวซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก็เป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภาค
ส่วนว่าประเทศจะพัฒนาต่อไปให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ในระยะยาวนั้น ประเทศ
ต้องเร่งเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ือพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่กับการพัฒนาคน
ให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกด้านและในทุกช่วงวัย และพัฒนาโลจิสติกส์ให้เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และ                
มีประสิทธิภาพ ให้เป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญ ขณะเดียวกันการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่และเมืองมากขึ้นเพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทั่วถึงและเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายได้
จากพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่มากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าภายในสังคมไทยลง และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน   
จากการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 

แนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   1.1 ปรับเปลี่ยนค่านยิมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
   1.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
   1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
   1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
   1.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
   1.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   2.1 การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ   

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
   2.2 การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง  
   2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน

รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม  

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ 
   3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
   3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   4.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
   4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
   4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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   4.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยน 
สภาพภูมิอากาศ 

   4.6 บรหิารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
   4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
   5.1 การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลัก 
   5.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
   5.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
   5.4 การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
   5.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมัน่คงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
   6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
   6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
   6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
   6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ ข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   7.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์                                                                                                          
   7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
   7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   7.6 การพัฒนาระบบน้ าประปา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   8.1 เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
   8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
   8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึงการพัฒนาเมือง การพัฒนา

พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค 
    10.1 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ     

อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS,ACMECS,IMT-GT,BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

- การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
- เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
- บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ

เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่างๆทั้งในระดับโลกและภูมิภาค 

- ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
    10.2 THAILAND 4.0 
  ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจในการ
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศ             
ให้เจริญสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ 21     
ได ้“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบใน 4 องค์ประกอบส าคัญ คือ 
  1. เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบัน ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่          
ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น และเป็นเกษตรกรแบบ    
เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  

2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การ
เป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 

3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value Services  
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว         
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญารอบรู้      
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

 3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 

 4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้     
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

1.3.2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มุกดาหาร สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์) 
   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร       

เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
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สภาพทั่วไปจังหวัดนครพนม 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กม.        
มีเนื้อที่ประมาณ 5,512.670 ตร.กม. หรือประมาณ 3,445,418 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ  จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   จังหวัดสกลนคร 
แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 

 

ค าขวัญของจังหวัด  “ พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง ”                                

วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนม  
         “ เมืองน่าอยู่   คู่สัมพันธ์อินโดจีน ” 

เป้าประสงค์ของจังหวัด  
1. ความมั่งค่ัง 
2. ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาการค้าอินโดจีน 
4. การเกษตรและอุตสาหกรรม 
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ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด 
1. สร้างและพัฒนาสถาบันการศึกษาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
2. เชื่อมโยงการศึกษากับกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน 
3. เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้ทุนทางสังคม 
4. เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาในทุกด้าน 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 
6. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคอินโดจีน 
7. สร้างแรงจูงใจของสถานที่ / แหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว (Story 

Behind) 
8. สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
9. ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวตามสื่อต่างๆ  
11. สร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. จัดท า Roadshow Package การท่องเที่ยวของจังหวัด 
13. เสริมสร้างความร่วมมือการค้าระหว่างกลุ่ม  จังหวัด  และจังหวัดอ่ืนๆ  
14. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุนชายแดน 
15. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด / แขวง ไทย – ลาว – เวียดนาม 
16. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 
17. พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
18. พัฒนาด้านการตลาด 
19. วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดนครพนม  พ.ศ. 2561-2564 
         1. วิสัยทัศน์ : เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก 
         2. เป้าประสงค์รวม : 

  “เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

         3. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม  มี 6 ยุทธศาสตร์ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
  3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
  3.5 ยุทธศาสตร์การรักษาความม่ันคงชายแดน 
  3.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด 
  1. สร้างและพัฒนาสถาบันการศึกษาท่ีเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2. เชื่อมโยงการศึกษากับกลุ่มภูมิภาคอินโดจีน 
  3. เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยมุ่งเน้นการใช้ทุนทางสังคม 
  4. เสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาในทุกด้าน 
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  5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มีศักยภาพ 
  6. พัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัดและอนุภูมิภาคอินโดจีน 
  7. สร้างแรงจูงใจของสถานที่/แหล่งท่องเที่ยว โดยสร้างเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยว         

(Story Behind) 
  8. สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
  9. ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวตามสื่อต่างๆ  
  10. สร้างกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
11. จัดท า Roadshow Package การท่องเที่ยวของจังหวัด 
12. เสริมสร้างความร่วมมือการค้าระหว่างกลุ่ม  จังหวัด  และจังหวัดอ่ืนๆ  
13. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุนชายแดน 
14. พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัด / แขวง ไทย – ลาว – เวียดนาม 
15. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร 
16. พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
17. พัฒนาด้านการตลาด 
18. วิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 

        4. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จังหวัดนครพนม 
     4.1 เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาค    
ลุ่มแม่น้ าโขง 

     4.2 เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 
  4.3 เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – 

ตะวันออก 
  4.4 เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 

     4.5 เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 
         5. พันธกิจ 

  5.1 ด้านเศรษฐกิจ  
        1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ  
ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

        2. การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่จังหวัดที่ประชาชน 
มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     5.2 ด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการ
รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ  มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและ
สถานศึกษาที่มีคุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนในการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง           
และมีคุณธรรม 

5.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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   5.4 ด้านการจัดการ   มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน 
และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลองค์กรให้โปร่งใส 

 5.5 ด้านความม่ันคง เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดน        
มีความมั่นคงและปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
  วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและทะเลจีนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                                                             

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยจราจร ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้า

การเกษตร 
6. ปูองกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจาก        

ทุกภาคส่วน 
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก    

และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
   แนวทางการพัฒนา 
   1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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   3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 
      4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว 
    5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
    7. การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 
    8. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
    9. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์      

การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
    3. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
    4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
    6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนม      

กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 
    7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และ

เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
    2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

และขยายพื้นที่ชลประทาน 
    3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร 

และวิสาหกิจชุมชน 
    4. พัฒนาสินค้าทางเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 
    5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
    6. ส่งเสริมการจัดให้มีการตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือ      

ต่อรองราคา 
    7. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
    8. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาด การค้าและการลงทุนใน

ภูมิภาค 
    2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่ออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
    3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
    4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกัน

ของกรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน 
    6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 
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 5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ  
    แนวทางการพัฒนา  
    1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสริมสร้าง           

ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
    2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาความร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริหารประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
    3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ส่วนราชการ และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา

กับภาคส่วนต่างๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

    5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนราชการต่างๆ เพ่ือเข้ามา   
มีส่วนร่วมรวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพ           
ในการบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐาน      

ที่จ าเป็นพัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics)  
    2. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
    3. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปูายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟูา 

ประปาอย่างทั่วถึง  
    4. ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
   5. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   6. การปูองกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน 
   7. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
   8. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   9. ส่งเสริมการปลูกปุาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการพาณิชย์ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vission)  
วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งก าหนดทิศทาง

ของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีในอนาคต    
โดยก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้ 

“หนองบ่อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชาวประชา รักษาประเพณี   
สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้การพัฒนา ยึดม่ันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
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2.2 พันธกิจ (Mission) 
 พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องท าในลักษณะตามกฎหมาย 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจจัดท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
 2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 3. ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
 4. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 7. คุ้มครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 9. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค–บริโภค และการเกษตร 
 10. ให้มีการบ ารุงไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
 11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 2.2 ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา (Strategy) 
      1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

1.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
1.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
1.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือ

การเกษตร และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ 

สินค้าทางการเกษตร 
             4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

4.1 แนวทางการพัฒนาการปูองกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้ง
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

          5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5.2 แนวทางการพัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
 5.3. สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
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    6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
6.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปูายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร  

ขยายเขตไฟฟูา 
6.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
6.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.3 เป้าประสงค์ 
 เปูาประสงค์ หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์/
ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึงโดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการ อันเนื่องมาจาก
หน้าที่หลักขอองค์กรโดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควรจะมี
เปูาประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

1. เพ่ือให้การคมนาคมในพ้ืนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน      
2. เพ่ือรักษาความสะอาดของถนน ห้วย หนอง คลอง บึง รวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 3. เพ่ือปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
4. เพ่ือปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

    5. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

 7. เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8. เพ่ือจัดให้มีน้ าอุปโภค - บริโภคท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 

   9. เพื่อให้มคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยไฟฟูาหรือแสงสว่าง 
 10. เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้และมีงานท า 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว    
2. ร้อยละของถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ที่มีการรักษาความสะอาด และก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล     

      3. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
      4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 
      5. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      6. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุได้รับการการพัฒนาศักยภาพ 
      7. ร้อยละของประชาชนที่รว่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      8. ร้อยละของประชาชนที่มีน้ าอุปโภค – บริโภค เพียงพอ 
      9. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
      1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  
      2. ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ปราศจากปฏิกูล มูลฝอย 
      3. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ปราศจากโรคติดต่อ 
      4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยทุกด้าน 

     5. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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     6. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ และผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
      7. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      8. ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคท่ีพียงพอต่อความต้องการ 
      9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      10. ทุกครัวเรือนมีรายได้และมีงานท า 
 2.6 กลยุทธ์ 
      1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

     2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
     3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

            4. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

     5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
            6. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

     7. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร 
              8. การปูองกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

     9. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
     10. ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
     11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 
     12. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ     

การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
     13. สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
     14. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
     15. สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     16. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ปูายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร  ขยายเขตไฟฟูา 
    17. ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
    18. สนับสนุนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.7 จุดยืนทางยุทศาสตร์ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
      1. ด้านความพร้อมในการให้บริการ 
      2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
      3. มีการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่น 
      4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
      5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิต น าไปสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
       6. จัดให้มีการรวมกลุ่มของมวลชนเพื่อท าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น 
      7. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 
      8. พัฒนาด้านการบริหาร การบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      9. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
      10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
  อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าวหนา้    
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2652 2563 2564 

-  การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

-  การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

-  การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

-  เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของประชาชน   
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   และ
สิ่งแวดล้อม 

13 11 11 11 ปีละ 10 โครงการ - ส่งเสริมสนับสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  46 โครงการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด อบต. 

- - การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

- การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

ร้อยละของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

33 28 25 25 ปีละ 20 โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  111 โครงการ 

ส านักปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

 

- การการเกษตรและ   
อุตสาหกรรมการเกษตร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร  

- การพัฒนาการ
เกษตร  

- เพื่อให้ครัวเรือนมี
รายได้และมีงานท า 

- ร้อยละของครัวเรือนที่มี
รายได้เพิ่มข้ัน 

7 7 5 4 ปีละ 5 โครงการ - ส่งเสริมการและดูแล
แหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มี
น้ าเพื่อการเกษตรและ
เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค 

จาก ผ. 01 
จ านวน  23 โครงการ 

กองช่าง 
กองสวัสดิการสังคม 
ส านักปลัด อบต. 

 

- การพัฒนาการค้า 
และการลงทุน 

-  การพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ 

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

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

-  - การพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

- เพื่อปูองกันและระงับ
โรคติดต่อ 

ร้อยละของประชาชน
ที่มีสุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

12 11 12 11 ปีละ 8 โครงการ - การปูองกันและรักษา
โรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อแก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  46 โครงการ 

 ส านักปลัด อบต. กองช่าง 

- การรักษาความม่ันคง
ชายแดน 

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

-  - การปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการภาครัฐ 

- การปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ การ

บริหารจัดการภาครัฐ 

- พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
- พัฒนาระบบรับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาร้อง
ทุกข์ของประชาชน 
ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

-  11 11 9 9 ปีละ 10 โครงการ - จาก ผ. 01 
จ านวน  40 โครงการ 

ส านักปลัด อบต. กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
  อปท. ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย 
ความก้าวหนา้    
ของเปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2561 2652 2563 2564 

- การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

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

- - เมืองน่าอยู่ - เมืองน่าอยู่ - เพื่อให้การคมนาคมใน
พื้นที่มีความสะดวก 
รวดเร็ว และมีการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- เพื่อรักษาความสะอาด
ของถนน ห้วย หนอง 
คลอง บึง รวมทั้งก าจัด
ปฏิกูลมูลฝอย 

- ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
- ร้อยละของของถนน 
ห้วย หนอง คลอง บึง 
รวมทั้งก าจัดปฏิกูล  
มูลฝอย 

20 11 12 5 ปีละ 18  โครงการ - สนับสนุนการปรบัปรุง
และก่อสร้างถนน 

- สนับสนุนปรบัปรุงและ
ก่อสร้างทางระบายน้ า และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

-ส่งเสริมการติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร ปูาย
บอกทาง   ไฟส่องทาง
จราจร ขยายเขตไฟฟูา 
- ส่งเสริมการติดต้ัง

ปรับปรุงระบบประปาอย่าง
ทั่วถึง 

- สนับสนุนการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จาก ผ. 01 
จ านวน  48 โครงการ 

กองช่าง  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
  

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 
 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ      
มีการรวมกลุ่มเพ่ือจัดกิจกรรมของ
ประชาชนในพ้ืนที่ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ 
ชมรมเต้นแอโรบิค และการเล่นกีฬา
ของเด็ก เยาวชนทุกหมู่บ้าน ฯลฯ  

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเล่นกีฬาของเด็กและ
เยาวชนแต่ละหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

- นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุน
เงินทุนต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 - สถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศส่งผลให้การพัฒนา          
ไม่ต่อเนื่อง 

 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 
 

- มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสืบสาน
งานประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
- มีการปรับปรุงผาเปูา ผาแดง ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีสวยงาม 

- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยว 

- งบประมาณในการด าเนินการยังไม่
เพียงพอ 

- พื้นที่ต าบลหนองบ่อมีแหล่งทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่สวยงาม 

- ประชาชนในพื้นที่จะมีอาชีพเสริม 
- ประชาชนในพื้นที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้น 

- พื้นที่ในการพฒันาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบของ
หลายหน่วยงาน 

3. ยุทธศาสตร์           
การพัฒนาการเกษตร 
 
 
 

- มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลาย
ชนิด เช่น ข้าว ยางพารา ยาสูบ         
มันส าปะหลัง ผลไม้ ฯลฯ  

- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช 
 

- โครงการส่งเสริมเงินทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน  

- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรมีความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ า 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ     
มีโรงเรียนผู้สูงอายุ มีการสนับสนุน
กิจกรรมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ 

  

- งบประมาณในการด าเนินการยังไม่
เพียงพอ 

- ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนผู้สูงอาย ุ

- การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้สูงอายุ    
ส่วนใหญ่มีปัญหาในการเดินทาง 

 

5. ยุทธศาสตร์การปรับ
สมดุลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 

- สมาชิก อบต. มีการประสานงาน  
ร่วมมือกันท างานไม่มีความขัดแย้ง 

- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ 
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 

- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 

- อบต. มีความอิสระในการด าเนินงาน 
การบริหารงานเป็น ไปด้วยความ
รวดเร็ว ทันท่วงท ี

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  ท างาน ตรวจสอบการท างานมีน้อย 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
- อุปกรณ ์เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ 

เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้องการ 

- กฎหมายรัฐธรรมนูญก าหนดให้มี 
  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
- มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ   

และบุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
- การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
  ด าเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี 
  ความยุ่งยากและเกิดความสับสน 
  ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคต ิความไม่เชื่อม่ันใน 
  การบริหารงานของ อบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ 
  กฎหมายต่าง ๆ 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 
 
 
 

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการร่วมกัน 
ดูแลรักษาทรัพย์สิน สาธารณประโยชน์ 

- งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม 
  ไม่เพียงพอ 
- ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึง 

- การถ่ายโอนงานงบประมาณจาก 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง   
  พ้ืนฐาน 
- มีแหล่งน้ าส ารอง และได้รับการ

สนับสนุนนโยบายของท้องถิ่น      
ในด้านแหล่งน้ า  

 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด 
และล่าช้า 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
     3.2.1 โอกาส ( Opportunity -O)       
     1. การกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ด้านภารกิจต่างๆ งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนา   

ด้วยตนเอง  
     2. ผู้บริหารมองปัญหาในภาพรวมอย่างใกล้ชิด 
  3. มีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 
 4. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การขนส่งสินค้าสะดวก 
    5. ผลผลิตทางการเกษตรและมีตลาดรับซื้อผลผลิตตลอดปี 

3.2.2  อุปสรรค ( Threat - T)       
    1. ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

      2. ภัยธรรมชาติ  เช่น  ไฟปุา น้ าท่วม ฝนแล้ง 
     3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

       5. การให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือครัวเรือนมีความซับซ้อนด้านระเบียบ กฎหมาย 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 
                   
 

 
 

 
 
 

 
 

1.  
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แบบ ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ความม่ันคง การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 ฉบับท่ี 12 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน

มนุษย์ 

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้้าในสังคม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

และแข่งขันได้ 

การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิต      
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลแลพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านความมั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล     

ในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ    

โลจิสติกส์ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย      
และนวัตกรรม 

การพัฒนา 
ภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ด้านการต่างประเทศ 
ปะเทศเพื่อนบ้าน

และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

การพัฒนาการค้าและความสัมพันธ์ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

การพัฒนาการท่องเท่ียว การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์จังหวัด
นครพนม 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 

การพัฒนาการค้าและการลงทุน การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

การรักษาความม่ันคงชายแดน
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.ในเขตจังหวัด  

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 

 

การพัฒนาการเกษตร  
และอุตสาหกรรมการเกษตร 

การพัฒนาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหารจัดการภาครัฐ 

 

เมืองน่าอยู่ 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อบต. หนองบ่อ  

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

  การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาการเกษตร 
 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ         
การบริหารจัดการภาครัฐ 

เมืองน่าอยู่ 

การคมนาคมในพื้นทีม่ีความ
สะดวก รวดเร็วและมีการ

พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

รักษาความสะอาดของถนน 
ห้วย หนอง คลอง บึง รวมทัง้

ก้าจัดปฏิกลูมลูฝอย 
 

ป้องกันและระงบั
โรคติดต่อ 

ป้องกันและบรรเทา        
  สาธารณภัย 

 

ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 ส่งเสรมิศักยภาพสตรเีด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 

 

รักษาทรพัยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

 

จัดให้มีน้้าอปุโภค-บริโภค
ที่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

 

เพิ่มความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 

- การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

-  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร ์
- พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 

- ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้้าธรรมชาติ
เพ่ือให้มีน้้าเพ่ือการเกษตร 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาดการลงทุน
และการพัฒนาอาชีพ 

- การป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ตดิต่อแก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- พัฒนาและ ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย   น้้าเสีย และ
มลพิษในชุมชน 
- ส่งเสริมการฟ้ืนฟู และบ้าบัดสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต้าบล 
- พัฒนาระบบรับเร่ืองและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน 

- พัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
- สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้้า และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ส่งเสริมการติดตัง้สัญญาณไฟจราจรป้ายบอกทาง ไฟส่องจราจรขยายเขต
ไฟฟ้า 
- ส่งเสริมการติดตัง้ปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง  
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงาน  บรหิารงานทั่วไป การรกัษาความสงบ
ภายใน 

 

สาธารณสุข 
 

เคหะและชุมชน 
 

สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

การศึกษา 
 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การเกษตร งบกลาง 



 
 

 
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map)  
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วิสัยทัศน ์

ยุทธศาสตร ์

 

หนองบ่อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชาวประชา รักษาประเพณี  สู่วิถีอาเซ่ียน เรียนรู้การพัฒนา ยึดมั่นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว  

 การพฒันาการเกษตร 

 

 การพฒันาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

 การปรับสมดุลและเพิม่
ประสิทธภิาพ การบริหาร

  การพัฒนาเมอืงน่าอยู่ 

เป้าประสงค ์
การคมนาคมในพื้นทีม่ีความสะดวก 
รวดเร็ว และมกีารพฒันาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน   

รักษาความสะอาดของถนน      
ห้วย หนอง คลอง บึง รวมทัง้
ก้าจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ป้องกันและระงบั
โรคติดต่อ 

ป้องกันและบรรเทา    
สาธารณภัยให้กับ

ประชาชน 

ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา 

 และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมศักยภาพของ
สตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สงูอายุ และผู้พิการ 

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

จัดให้มีน้้าอปุโภค-
บริโภคที่เพียงพอตอ่

ความต้องการ 

รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินด้วย
ไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

 

ส่งเสริมครัวเรือนมี
รายได้และงานท้า 

ค่าป้าหมาย - ประชาชนได้รับบรกิาร
สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภคละสาธารณูปการ   

 - ประชาชนได้รับความรู้และ
บริการด้านการดูแลสุขภาพ
อนามัย และการควบคุมป้องกัน
โรคติต่อ   

- เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สงูอายุ
ได้รับการส่งเสริมการพฒันา
คุณภาพชีวิต 
 

- เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   

- ประชาชนมีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรม    

- ประชาชนมีจิตส้านึกเข้า
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   

- ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน    

 -ประชาชนเกิดความพงึพอใจใน
การมาใช้บริการ   

   กลยุทธ ์ -  ส่งเสรมิสนบัสนุนคุณภาพชีวิต สตรี 
ผู้สงูอายุ คนพิการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
-   ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพทาง
การศึกษา 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ 
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

     

-  ส่งเสรมิการพัฒนา และดูแลรกัษาแหลง่
น้้าธรรมชาติเพื่อให้มีน้้าเพื่อการเกษตร 
และเพียงพอต่อการอปุโภค บริโภค 
- ส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิต การตลาด 
การลงทุน การพัฒนาอาชีพสินค้าทาง
การเกษตร 

- การป้องกันและรกัษาโรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อแก่ประชาชนรวมทัง้พฒันาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- พัฒนาและสง่เสริมจัดการขยะมลูฝอย            
น้้าเสีย และมลพิษในชุมชน 
-  ส่งเสรมิการฟื้นฟู และบ้าบัดสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ   

- พัฒนาระบบฐานข้อมลูและพฒันาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารงานของ
องค์การบรหิารส่วนต้าบล 
- พัฒนาระบบรบัเรื่องและแก้ไขปัญหารอ้งทกุข์
ของประชาชน ส่งเสริมการมสี่วนร่วมภาค
ประชาชน 
- สนับสนุนการบริการประชาชน เคลื่อนแบบ
บูรณาการ 

- สนับสนุนการปรับปรุงและกอ่สร้างถนน 
- สนับสนุนปรับปรงุและก่อสร้างทางระบายน้้า และ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่อง
ทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า 
- ส่งเสริมการติดตั้งปรบัปรุงระบบประปา    อย่างทั่วถึง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

  แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 

การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

การเกษตร งบกลาง บรหิารงานทั่วไป การรกัษาความสงบ
ภายใน 

 

การศึกษา 
 

สาธารณสุข 
 

เคหะและชุมชน 
 

แบบ ยท. 02 



  
 ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานรับผิด 

ชอบหลัก 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

1. บริการชุมชนและสังคม 1. สร้างความเข้มแข็ง  
ของชุมชน 

2. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

3. การศึกษา 
4. งบกลาง 

กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษาฯ 
 

 

  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. การศาสนา 
วัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

2. การเกษตร 

กองการศึกษา 
ส านักปลดั อบต. 
กองช่าง   

 

  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 1. การเศรษฐกิจ 1. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2. การเกษตร 
3. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

กองช่าง 
 
ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการสังคม 
 
 

 

  4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. บริการชุมชนและสังคม 1. สาธารณสุข 
2. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
3. งบกลาง 

ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการสังคม 

 

  5 ยุทธศาสตร์การปรับสมดลุและ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. บริหารงานท่ัวไป 
 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. เคหะและชุมชน 
 

ส านักปลดั อบต. 
กองคลัง 

  

  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 1. เคหะและชุมชน 1. เคหะและชุมชน 
2. อุตสาหกรรมและ 

การโยธา 
3. การรักษาความ 

สงบภายใน 

กองช่าง 
ส านักปลดั อบต. 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
    1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    1.2  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 
    1.3  แผนงานการศึกษา 

                            
8 

10 
 

15  

 
10,310,00

0 
1,365,000 

 
2,840,000 

 
8 

10 
 

10  

 
10,410,00

0 
1,115,000 

 
2,395,000 

 
8 
8 
 

9 

 
10,510,00

0 
830,000 

 
2,285,000  

 
8 
8 
 

9 

 
10,610,00

0 
830,000 

 
2,285,000 

 
32 
36 

 
43  

 
41,840,00

0 
4,140,000 

 
9,805,000 

รวม 33 14,515,0
00  

28  
13,920,00

0 

25 13,625,0
00 

25 13,725,00
0 

111 55,785,00
0 

    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา    
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
    2.1 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ 
    2.2 แผนงานการเกษตร 

 
11 
2 

 
1,050,000 

40,000 

 
9 
2 

 
960,000 
40,000 

 
9 
2 

 
960,000 
40,000 

 
9 
2 

 
960,000 
40,000 

 
38 
8 

 
3,930,000 
160,000 

แบบ ผ. 07 



รวม 13 1,090,00
0 

11 1,000,000 11 1,000,00
0 

11 1,000,000 46 4,090,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
    3.1 แผนงานการเกษตร 
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
3 
4 

 
850,000 
530,000 

 
2 
5 

 
300,000 

1,030,000 

 
- 
5 

 
- 

730,000 

 
- 
4 

 
- 

530,000 

 
5 

18 

 
1,150,000 
2,820,000 

รวม 7 1,380,00
0 

7 1,330,000 5 730,000 4 530,000 25 3,970,000 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
    4.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
7 

 
570,000 

 
7 

 
570,000 

 
7 

 
570,000 

 
7 

 
570,000 

 
28 

 
2,280,000 

แบบ ผ. 07 



    4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
    4.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

4  
1 

110,000 
50,000 

4 
- 

110,000 
- 

4 
1 

110,000 
300,000 

4 
- 

110,000 
- 

16 
2 

440,000 
350,000 

รวม 12 730,000 11 680,000 12  980,000 11  680,000 46 3,070,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

5)  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 

    5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

8 
2  
1 

 
 

2,456,000 
90,000 

250,000 

 
 

7 
2 
2 

 
 

2,256,000 
90,000 

310,000 

 
 

7 
2 
- 

 
 

2,256,000 
90,000 

- 

 
 

7 
2 
- 

 
 

2,256,000 
90,000 

- 

 
 

29 
8 
3 

 
 

9,224,000 
360,000 
560,000 

รวม 11 2,796,00
0 

11 2,656,000 9 2,346,00
0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

9 2,346,00
0 

40 10,144,000 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู ่
    6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
11 
4 

  
4,820,000 
1,400,000 

 
3 
4 

 
1,250,000 
1,450,000 

 
3 
4 

 
1,100,000 
1,500,000 

 
1 
- 

 
500,000 

- 

 
18 
12 

 
7,670,000 
4,350,000 

แบบ ผ. 07 



    6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
    6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 
    6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 
1 
3 

400,000 
300,000 
220,000 

1 
- 
3 

400,000 
- 

220,000 

1 
1  
3 

400,000 
300,000  
220,000 

1 
- 
3 

400,000 
- 

220,000 

4 
2 

12 

 1,600,000 
600,000 
880,000 

รวม 20 7,140,00
0 

11 3,320,000 12 3,520,00
0 

5 1,120,00
0 

48 15,100,000 

 96 27,651,000 79 22,906,00
0 

74  22,201,0
00 

65 19,401,00
0 

314 92,159,000 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี อบต.หนองบ่อ (2561 – 2564) หน้าที ่39 



 
ส่วนที่ 5 

การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้อง
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 
10 ตุลาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้          
เป็นเครื่องมือในการบริการงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา      
เป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
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  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
การด าเนินงานในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบ่อ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

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

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ใน

อนาคตเก่ียวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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