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                        สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
               องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก 
ของที่ว่าการอ าเภอนาแกไปตามถนนสายสกลนคร - นาแก (ทางหลวง 
แผ่นดินหมายเลข 223) ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนาแก ประมาณ 80 
กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 63 ตารางกิโลเมตร (39,375 ไร่)  
          1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
               สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและที่ดอน มีลักษณะเป็น 
ทุ่งกว้างซึ่งปีใดมีฝนตกชุกน้ าจะท่วมบริเวณท่ีลุ่ม ทางตอนใต้เป็นที่ราบสูง 
ติดเทือกเขาภูพาน สภาพป่าเป็นป่าทึบมีไม้เต็ง รัง และหินสลับซับซ้อน 
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
               โดยทั่วไป ต าบลหนองบ่อเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน 
ทั้งนี้ เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ รวมทั้งอิทธิพลจากป่าไม้บนเทือกเขาภูพาน  
          1.4 ลักษณะของที่ดิน 
               เป็นที่นา สวนยางพารา ปลูกใบยาสูบ การใช้ประโยชน์จากที่ดินยังไม่                        
         1.5 ลักษณะของแหล่งท่องเที่ยว 
              มีอ่างเก็บน้ า 2 แห่ง ห้วยโท และห้วยนางออ ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ าตามโครงการพระราชด าริ 
2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
          ทิศเหนือ   ติดเขตต าบลวังยาง  อ าเภอวังยาง        จังหวัดนครพนม 
          ทิศใต ้   ติดเขตต าบลกกตูม   อ าเภอดงหลวง        จังหวัดมุกดาหาร 
          ทิศตะวันออก ติดเขตต าบลค าพ้ี   อ าเภอนาแก        จังหวัดนครพนม 
          ทิศตะวันตก ติดต 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 านันต าบลหนองบ่อ 
          หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง  มี นายเสริมพร   หาญธงไชย เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม  มี นายคารบ์ิล ยางธิสาร เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
                   หมู่ที่ 7 บ้านดินด า   มี นายมงคล ตาแสงโคตร เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
          หมู่ที่ 8 บ้านหมากเฟือง  มี นายสมคิด จันโทวาท เป็น ผู้ใหญ่บ้าน 
                   หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง   มี นายศราวุธ     ค าเพชรดี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน   
                   หมู่ที่ 10 บ้านนากุง  มี นางมณีวรรณ์ สาลีพร  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  
                   หมู่ที่ 11 บ้านโพนดู่  มี นายพอดี ธนะค าดี  เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  
                   หมู่ที ่12 บ้านหนองบ่อน้อย มี นายประดิษฐ์  เศรษฐนันท์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน  
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2.2 การเลือกตั้ง 
        สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ท าหน้าที่ควบคุมฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย สมาชิกสภาฯ 

ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 12 คน อยู่ในวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ท าหน้าที่บริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง ข้อบัญญัติ และนโยบายรัฐบาล นโยบายนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
จ านวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล  
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี และคาดการณ์ในอนาคต
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีประชากรทั้งสิ้น 6,332 คน แยกเป็น เพศชาย 3,112 คน เพศหญิง 3,220 คน  มี
ครัวเรือน 1,696 ครัวเรือน (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก)  
  

ตารางท่ี 2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร (ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอนาแก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565) 
 

ช่วงอายุของประชากร เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)
ต ่ำกว่ำ 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 ข้ึนไป 299 423 722
มำกกว่ำ 100 ปี - - 0
รวมท้ังหมด 3,112 3,220 6,332    

 
4. สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา   
       โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนบ้านหนองบ่อ      - โรงเรียนบ้านดินด าหมากเฟือง 
  - โรงเรียนบ้านนากุงยางค า  -  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม    
       โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน 1 แห่ง  ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนหนองบ่อวิทยานุกูล 
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               ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3 ศูนยป์ระกอบด้วย  
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดินด าหมากเฟือง  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ่อ 
          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงขวาง 

 4.2 การสาธารณสุข 
               - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบ่อ 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 ารวจภูธรหนองบ่อ       1  แห่ง 
          - ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       1  แห่ง 
 4.4 ยาเสพติด 
  - ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
  1. การรักษาความสงบเรียบร้อยในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2. จัดท าสื่อ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน 
  3. การจัดกิจกรรมในการบ าบัด รักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ติดตาม ดูแลผู้เสพยาเสพติดผู้ติดยาเสพ
ติด รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้ผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู 
  4. การจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดและอุปกรณ์เพ่ือน าไปใช้ ตรวจกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือบ าบัด 
รกัษาฟ้ืนฟู หรือติดตามผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 

ผู้ด้อยโอกาส และเด็กแรกเกิด ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์             
แก่ประชาชน มาอย่างต่อเนื่องและด าเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ในต าบลหนองบ่อ ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง  
ของมนุษย์ 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง                                                                                                                                                                              
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมาก ซึ่งการพัฒนา
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนนยังไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ซึ่งมีถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ส่วนหนึ่งและยังมีถนนลูกรังที่รอการพัฒนาเพ่ืออ านวยความสะดวกให้
ประชาชนซึ่งในแต่ละปีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการก่อสร้างถนนเป็น
ประจ าทุกป ี
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  5.2 การไฟฟ้า 
         มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน       12 หมู่บ้าน 

    5.3 การประปา 
  - มีระบบประปาใช้        12  หมู่บ้าน   
     5.4 โทรศัพท์  

- ปัจจุบันประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ 
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์                                                                                                                                                                         

  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อยต าบลหนองบ่อ   1  แห่ง 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร 
      อาชีพหลัก คือ การท านา  การท าสวนยางพารา ปล์าม     
      อาชีพรอง คือ การท าเกษตรกรรมแบบผสมผสาน  การค้าขาย 
 6.2 การประมงน้ าจืด 
      - เลี้ยงปลาน้ าจืด เช่น ปลาดุก ปลาหมอ ปลานิล ฯ  
 6.3 การปศุสัตว์ 
      - ประชาชนนิยมเลี้ยงโค (โคเนื้อ, โคขุน) กระบือ เลี้ยงไก่ สุกร เป็นอาชีพเสริมรายได้ 
 6.4 การบริการ 
      - มีบริการที่พักโรงแรม ห้องพักส าหรับบริการนักท่องเที่ยว และบุคลทั่วไป  จ านวน 2 แห่ง 
      - มีโรงน้ าดื่ม  จ านวน  1  แห่ง 

6.5 การท่องเที่ยว 
              - มีแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย ภูถ้ าพระ หนองแวง   อ่าง
เก็บน้ าห้วยนางออ อ่างเก็บน้ าห้วยโท  ผาเป้า ผาแดง ในอุทยานแห่งชาติภูผายล 
 6.6 อุตสาหกรรม 
      - มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

     กลุ่มอาชีพหัตถกรรมพ้ืนบ้านตามครัวเรือน การจักสาน การทอผ้า การตัดเย็บเสื้อผ้า โรงน้ าดื่มและ
โรงสีข้าวขนาดเล็ก 

6.8 แรงงาน 
     - การจ้างแรงงานภายในหมู่บ้าน      - การจ้างแรงงานนอกพ้ืนที ่

7. ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
  7.1 การนับถือศาสนา  ประชาชนเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  
           7.1.1 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 
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        7.1.2 ส านักสงฆ์  จ านวน  7  แห่ง  ได้แก่   
  - วัดป่าบ้านยางค า บ้านยางค า หมู่ที่ 4     - วัดดานนางออ บ้านดงขวาง หมู่ที่ 5 
  - วัดถ้ าผาแดง บ้านโพนงาม หมู่ที่ 6     - วัดป่าบ้านหมากเฟือง หมู่ที่ 8  
  - วัดนากุงน้อย บ้านนากุง หมู่ที่ 10          - วัดป่าม่วงไข่ บ้านนากุง หมู่ที่ 10 
  - วัดป่าหนองแวง บ้านหนองบ่อน้อย หมู่ที่ 12 
 

              7.2.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
        7.2.1 งานประเพณีท้องถิ่น 
        1. ประเพณีผีหมอเหยา หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 
       2. ประเพณีสรงน้ าพระภูถ้ าพระ หมู่ที่ 4 

      3. ประเพณีบุญประทายข้าวเปลือก หมู่ที่ 1 - 12  
         7.2.2 งานบุญ 

 1. บุญประจ าปีสักการะพระธาตุอาจารย์ลิ่น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        1. สานกระติ๊บข้าว 
      1.1 นายสีสวรรค์ ไกยะฝ่าย  1.2 นายแหวน ลี้พล 
  2. สานแห 
      2.1 นายมนัส  โสทุมมา  หมู่ที่ 7 2.2 นายทองปาน พิละมาส หมู่ที่ 8 
  3. จักสาน 
      3.1 นายไหล่  มาเถิด  หมูที่ 9 
  4. ไม้กวาดทางมะพร้าว 
      4.1 นายอัมพร แสนสุริยวงค์  หมู่ที่ 4 4.2 นางถอง  เทือกตาถา หมู่ที่ 5 
  5. หมอสมุนไพรพื้นบ้าน 
      5.1 นายสว่าง  จันโทวาท  หมู่ที่ 1 5.2 นายปันจง  เทือกตาถา  หมู่ที่ 6 
  6. หมอเหยา 
      6.1 นางสมพร  ปิยะราช  หมู่ที่ 4 6.2 นางเรียน ยางธิสาร  หมู่ที่ 6 
  7.1 ภาษาถ่ิน 
        1. กะเลิง  2. ภูไท 
  7.2  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
         1. ผ้ามัดหมี่         2. ผา้พ้ืนเมือง 3. ผ้าขาวม้าขนาดเล็ก 4. เครื่องจักสาน 
  7.3 ของที่ระลึก 
         1. ชาแก่นตะวัน 2. กระเป๋าผ้าคราม  
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.1 แหล่งน้ า 
  8.1.1 อ่างเก็บน้ าห้วยโท 
  8.1.2 อ่างเก็บน้ าห้วยนางออ 
  8.1.3 อ่างเก็บน้ าห้วยผักดอก 
9. อ่ืน ๆ 
 การสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
  - สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านหมากเฟือง 

    แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่  5 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 6 ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี ความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ
ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตยและมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม    
และภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกัน  ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อมสามารถรับมือภัยคุกคาม ยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกลการแก้ไขปัญหาแบบ
บูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตร
ประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล   

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ (3) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง
ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความ
มั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่ 

1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย และสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม 
ตระหนักใเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและ         
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่ส าคัญ 

2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้
ปัญหาใหม่เกิดข้ึน โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน (2) การติดตามเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ที่อาจอุบัติข้ึนใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ (4) 
การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 

3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  เพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ่านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงาน  

ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ  ประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ 
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง  และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลกอย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้าง
และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ  
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1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
1.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดข้ึนกับ 

ประเทศชาติบ้านเมือง โดย (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อ
สถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ประโยชน์ส่วนตนและ        
(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น ปัญหาความมั่นคงที่ส า คัญ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  1.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพ่ือแก้ไขปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้   
ปัญหาใหม่เกิดขึ้น โดย (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน (2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ (3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและทางทะเล 

1.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ           
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง
แห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน 
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศและเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัย
คุกคามให้มีประสิทธิภาพ  

1.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ี
มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค
และโลกอย่างยั่งยืน โดย (1) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ (2) การเสริมสร้าง
และธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและ (3) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

1.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพ่ือให้กลไกส าคัญต่าง ๆ ท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาลและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย (1) การพัฒนากลไก
ให้พร้อมส าหรับการติดตามเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
(2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออ่านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและ
องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย ๕ ประเด็น ได้แก่ 
 2.1 การเกษตรสร้างมูลค่าให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่าและ

ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตร
ชีวภาพ (4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ 

 2.2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบ
วงจร (3) อุตสาหกรรมและข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (4) อุดตสาหกรรมและบริการขนส่งและ         โลจิสติกส์ (5) 
อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

 2.3 สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาเป็นจุดหมายปลายทางที่ส าคัญของการ
ท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพ่ิมสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
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(1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงาม และ

แพทย์แผนไทย (4) ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า และ (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
2.4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลกครอบคลุมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้าน

โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ โดย (1) เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ (2) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3) เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ (4) พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

2.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะ
และจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจนโดย               
(1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ (2) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน (3) สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาด     
(4) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน (5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  ประกอบด้วย    

7 ประเด็น ได้แก่ 
    3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม

ที่พึงประสงค์ (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว (2) การบูรณาการเรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (3) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบัน
ศาสนา (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์จากภาคธุรกิจ (6) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม และวัฒนธรรมของคนในสังคม และ 
(7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

    3.2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย 
ประกอบด้วย (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ (2) ช่วงวัย
เรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังการเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 21 (3) ช่วงวัยแรงงาน
ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ (4) ช่วงวัยผู้สงอายุ 
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

    3.3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนตลอดเวลา โดย (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 (2) การปรับเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ (3) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต       (5) 
การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเซี่ยอาคเนย์และประชาคมโลก (6) การวางพื้นฐานระบบรับรองการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแฟลตฟอรม และ
(7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

     3.4 การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย (1) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา 
สภาพแวดล้อมผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับประฐวัย (2) การสร้าง
เส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษผ่าน
กลไกต่าง ๆ และ (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
        3.5 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกายใจ สติปัญญา และสังคมโดย        
(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ (2) การป้องกัน และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ (3) การสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีและ (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
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 3.6 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ (1) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย (2) การส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
(4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
           3.7 การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย (1) ส่งเสริม
การออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ (3) การส่งเสริมการกีฬาและนัทนาการ (4) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนา   
สู่ระดับอาชีพ และ (4) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการกีฬา 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาศความเสมอภาคท่าเทียมกันทางสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น 
ได้แก่ 
 4.1 การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย (1) และการคุ้มครองผู้บริโภคปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค (3) กระจายการถือครองที่ดินและการ
เข้าถึงทรัพยากร (4) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานที่มีคุณภาพและความริเริ่มส ร้างสรรค์              
มีความปลอดภัยในการท างาน (5) สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัยทุกเพศ 
และทุกกลุ่ม (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (7) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย และ (8) สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 4.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติ
ต่างๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและ
แนวโน้การขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน  
เพ่ือวางระบบและกลไก การบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูล 
ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 

4.3 การสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม                 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอ
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 4.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง โดย 
(1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการว างแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินการอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงพาตนเอง และการพึ่งพากันเอง (3) สร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับ
ชุมมชน 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 
ประเด็น ได้แก่ 

5.1 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) ที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ที่ดีและ (2) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ปลอดภัยในการท างาน (3) สร้าง 
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หลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม (4) ลงทุนทางสังคม
แบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง (5) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
บริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ (6) สร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
 5.2 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรฐกิจความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
สังคมและเทคโนโลยี (โดย) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิต และ
สังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองใน
อนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
 5.3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปันไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม   
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่างๆ (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) สนับสนุน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน (4) ส่งเสริมความเสมอ 
ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม (5) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมและ (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

5.4 การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง  
โดย (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ 
ครอบครัว การเงินและอาชีพ (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง (3) สร้างการ
มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ (4) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

5.5 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (1) พัฒนาศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่ม
จังหวัดในมิติต่างๆ (3) จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ 
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต (4) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด (5) สนับสนุนการ
พัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูลความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที ่
อนาคตประเทศไทย ปี 2580 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่... 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักส าคัญของชาติ อยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน      
ทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจ Trading Nation และเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ 
แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อโยงในอาเซี่ยน เพ่ือให้ประเทศไทย
เข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย  

 2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต           
bio - bases ที่ส าคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

 2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้   
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมมิภาค และภูมิภาคอาเซียน 
เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซี่ยน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 
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1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักส าคัญของชาติ อยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบสุขและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขใน      
ทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจ Trading Nation และเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเสถียรภาพ 
แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อโยงในอาเซี่ยน เพ่ือให้ประเทศไทย
เข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย  

 2.1 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้
เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการบริการของภูมิภาคอาเซี่ยน เช่น ศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของอนุภูมิภาคอาเซี่ยน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการของอาเซี่ยน ศูนย์บริการทาง
การเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

 2.2 วิสาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและ
บริการที่ส าคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกในวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคง
ของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

4. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาส
เข้าถึงทรัพยากร การสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง โดยที่
ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครองครัวอยู่ดี มีสุข ไม่คอรัปชั่น 

5.เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภค           
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม 

กรอบแนวทางท่ีส าคัญของยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   (1) การพัฒนาเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน 
   (2) การปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ 
   (3) การป้องกันและการแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   (5) การพัฒนาระบบ กลไกล มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 

   (6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
   (7) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดล้อม และการปกป้องกันรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า 

   (8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ระบบแนวราบมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   (1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น ส่งเสริมการค้า

การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือ
ศูนย์กลางการค้าและไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น 
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   (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้ าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพ             
ในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งออกท่ีมีศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกที่มีศักยภาพใน
อนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

   (3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบ      
การไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ        
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล และยกระดับศักยภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
ให้ก้าวสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเกษตร 

   (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง ศูนย์กลางความเจริญ    
ของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขันเคลื่อนประเทศ 

   (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 

   (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับกับประเทศ           
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอยธุรกิจ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานรากของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์
ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้   
ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

   (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่
ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 

   (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
   (3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี   

       (4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

   (1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

     (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
   (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

         (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

   (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคเศรษฐกิจ 
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   (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

        (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

     (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
    (2) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
    (3) การปรับปรุง ทบทวนภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

   (4) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
   (5) การการพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
   (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (7) การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับให้มีความชัดเจนและทันสมัย เป็นธรรม      

และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากร    
ที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1. ยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 -11 
 2. คนไทยเป็นพลังงานส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเคารพในความแตกต่าง       
และมีจุดยืนในทางจริยธรรม 
 3. ชุมชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จาการพัฒนา 
 4. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่ยึดพื้นท่ีเป็นหลัก 
 5. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 1. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต 
 2. สังคมมีความเหลื่อล้ าน้อยลง 
 3. มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 4. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
มีความม่ันคงอาหาร พลังงานและน้ า 
 5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมี  
ส่วนร่วมจากประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
     1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 

1.2 การยกระดับการศึกษาคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     
ตลอดชีวิต 

1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
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1.4 การเสริมสร้างการอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ  
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้

ภาคธุรกิจทางธุรกิจเพ่ือสังคม 
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 แนวทางพัฒนา 
     2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีราย
รายได้ต่ าสุด  

2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครอง
ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ 

2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงิน
ฐานราก 

2.4 การก าหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคน    
ที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
2.6 การกระจายให้บริการทั้งภาครัฐด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด

สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรให้มี  
การกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย 

2.7 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดบัชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม     
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา  
    4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.2 การบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน  
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.7 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
    4.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 14 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
 แนวทางพัฒนา 

5.1 การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    5.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
    5.3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
    5.4 การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเชี่ยนและนาชาติ 
    5.5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 แนวทางการพัฒนา   
    6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า   
    6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ  
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   

    6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 แนวทางการพัฒนา 

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
    7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  

7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์   
7.4 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.5 การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านประปา 

 7.6 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.7 การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านประปา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์  
8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

9.1 การพัฒนาภาค 
1) การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

  2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
  3) ท่องเที่ยวพัฒนาอสุาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง 
  4) น้ าเพ่ิมประสิทธิภาพ 
  5) ป่าไม้ ฟ้ืนฟูไมใ้ห้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากทางชีวภาพในพ้ืนที่ต้นน้ า 

9.2 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค   
 แนวทางการพัฒนา 
     10.1 เร่งพัฒนาเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ภายใต้ความร่วมมือระดับ   
อนุภูมิภาคอาเซี่ยน 
 10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่มี
สมรรถนะสูงเป็นที่ยอมรับในอนุภูมิภาค 
 10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการ เพ่ือขยาย
ฐานการผลิตการค้า/การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุน know how ของไทยและ
พัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation)  
 10.4 มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
 10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
 10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ 
 10.7 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 

10.8 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่าภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์เพ่ือเป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอ านาจต่าง ๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  
 10.9 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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ประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0)  
กรอบแนวคิด  (THAILAND 4.0)  “สร้างความม่ังคั่ง  สร้างความม่ันคง  สร้างความยั่งยืน” 

1. ประเทศไทย 4.0  : ประเทศในโลกที่หนึ่ง ภายในปี 2575 
          1. การสร้างและยกระดับผลิตภาพ 
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ 
     - บริหารจัดการสมัยใหม่ 
     - สร้างคลัสเตอร์ทางด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ 
     - พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา 
     - พัฒนาโมเดลธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
     - รว่มทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญ่ 
     - บ่มเพาะธุรกิจด้านเทคโนโลย ี
 2. คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 
 - สร้างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 
     - สร้างเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชน  
     - ส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
     - สร้างสภาพแวดล้อมที่อ านวยต่อการท าธุรกิจ 

                                - ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
     - สร้างงานใหม่เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 3. การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

                                      - ยกขีดความสามารถเสริมสร้างทักษะ/เติมเต็มศักยภาพประชาชนให้ทันกับพลวัตการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก 

                                         - จ่ายภาษีให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข 
     - พัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
     - มุ่งเน้นการใช้พลังงานทดแทน 

        - ปรับแนวคิดจากการค านึงถึงความได้เปรียบต้นทุนเป็นหลักมุ่งสู่การค านึงถึงผลประโยชน์ที่
ไดจ้ากการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งระบบ (Cost Advantage) – (Lost Advantage) 

2. เศรษฐกิจ 4.0 : เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างมีคุณภาพ 
- เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ พัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยก้าวสู่

การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และเข้าสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

3. สังคม 4.0 : สังคมคุณภาพ 
 - สังคมแห่งโอกาส       - สังคมท่ีเกื้อกูลแบ่งปัน  

- สังคมท่ีเป็นธรรม       - สังคมท่ีพอเพียง  
- สังคมท่ีสามารถ 

4. คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21   
- คนไทยที่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถสูง     - คนไทยที่มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม 

   - คนไทยที่เป็น Digital – Thai      - คนไทยสากล (Gigital – Thai) 
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1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ     
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการ      
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้สามารถ        
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. เป้าหมายในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมาย  
การพ่ึงตนเอง” โดย  

1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
  2. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 
  3. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมขอม ยุคก่อนประวันติศาสตร์ 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่
ต้นน้ า 
 2. เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค        
ลุ่มแม่น้ าโขง”  

3. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
    1. ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรม   

และมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนา และหลักธรรมภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 

 2. หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

  (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
  (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
4. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  

    ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาพ้ืนที่
สมดุล ดังนั้น จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
    1. พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

   2. พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเหนือ – ตะวันตก และตะวันออก – ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
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   3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายโทรคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
    4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ      
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม          
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและประเทศเพ่ือนบ้าน  
 (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้    
อย่างอบอุ่น 
 (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 

         3.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. เร่งพัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจนก้าวสู่เป้าหมาย “อีสานพ่ึงตนเอง” โดยใช้ศักยภาพ ได้แก่       
(1) เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและอินทรีย์ (2) เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปร
รูปอาหารและเอทานอลของประเทศ (4) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม 
วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ (5) เป็นประตูของ
ประเทศ เชื่อมโยงไปสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเอเชียตะวันออก  

2. ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ (1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสู่มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย (2) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ 
อาทิ พืชผัก ผลไม้ ไม้ดอก โคเนื้อ โคนม ปลา เป็นต้น (3) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ โดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค (5) ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และกีฬาสู่นานาชาติ (6) พัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน (7) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (8) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ 
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4. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 4.1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนบน 2  
      กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนอตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร  เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด : ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุข       
ทุกช่วงวัย” 
ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรมะ (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือบ้าน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจ
ในพ้ืนที ่

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและความม่ันคง 
4.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2. ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี     ของ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
3. เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการแข่งขัน 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด “เมืองน่าอยู่ ประตูสู่เศรษฐกิจอาเซี่ยนและทะเลจีนตอนใต้ตะวันออก   

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

1. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า 
2. บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม 
      1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
3. พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     4. พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพ้ืนที่เสี่ยง 
     5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก 

6. อ านวยความยุติธรรม และความเหลื่อมล้ า 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การสร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการ

ของตลาด 
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3. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ของภาค 
4. ส่งเสริมสนับสนุนธรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค       

ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก – ตะวันตก 
5. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่

การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค 
6. พ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ า 
7. วิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 

 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
  1. เร่งพัฒนาโครงข่ายการพัฒนาคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 

2. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางและบริเวณเมืองชายแดนรวมทั้งบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
  1. พัฒนาด่านชายแดน 
  2. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 1. การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการ 
 2. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    3. การพฒันาการค้าและการลงทุน 
 4. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
 5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
 6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ตัวช้ีวัดการพัฒนาจังหวัดนครพนม 
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth 

& Competitiveness)  
 - การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth)  
 - การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth)  
 - การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 

4. การน านโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนครพนม จะท าอย่างไรถึงจะสามารถแก้ไขปัญหาความ
ยากจนของประชาชน ยกระดับรายได้ของประชาชนผ่านกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด     
จะน าโมเดลไทยแลนด์ 4.0 มาปรับใช้อย่างไร เพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชนจะท าอย่างไรให้นักท่องเที่ยวหรือ
คนภายนอกได้รู้จักจังหวัดนครพนมและเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจับจ่ายใช้สอยภายในจังหวัดได้อย่างไร
เพ่ือเป็นการกระจายรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดแนวคิด “การท่องเที่ยวน าเกษตรกร” ซึ่งในห้วงหลาย        
ปีที่ผ่านมาได้มีการจัดท าแผนงานโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
โดยยึดนโยบายรัฐบาลเป็นหลกั พร้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ ในการควบคุมการด าเนินงานเป็น 
Value Chain สอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สิ่งแรกที่จะต้องด าเนินการในการน านโยบาย 
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สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม ดังนี้ 
  1. การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยแบบอินทรีย์นวัตกรรมนครพนมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ข้าว (หอมมะลิ ข้าวเหนียว) โคเนื้อคุณภาพสูง ปลาแม่น้ าโขง ลิ้นจี่ นครพนม (พันธุ์ นพ. ๑)  
โดยการสร้างแบรนด์ ยกระดับไปสู่ตลาดคุณภาพสูง การแปรรูปเพิ่มมูลค่า เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
รวมถึงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สามารถแข่งขันได้ ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือการผลิตสินค้าเกษตรแบบ Contract Farming กับ สปป. ลาว  
 2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง “ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค    
ลุ่มน้ าโขง” พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ริมโขง หรือเมืองคลาสสิคริมโขง (Classic city) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และธรรมชาติ 
โดยเฉพาะองค์พระธาตุพนม การส่งเสริมงานประเพณีไหลเรือไฟ วัฒนธรรมชนเผ่า 8 ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ การจัดท า
เส้นทางไหว้พระธาตุประจ าวันเกิด ยกระดับและพัฒนาวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ศาสนา และศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  ๆให้เป็น Land Mark ของเมือง โดยการก่อสร้าง
องค์พญาศรีสัตตนาคราช การก่อสร้างเส้นทางจักรยานริมแม่น้ าโขงท่ียาวที่สุดในประเทศไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  3. พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและการค้าชายแดน รวมถึงพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศผ่าน
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - ค าม่วน) สู่ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้ที่สั้นและสะดวกท่ีสุด 

3. นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัด  
              กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ได้มีการวิเคราะห์นโยบาย แผนยุทธศาสตร์และแผน
แม่บทที่เกี่ยวข้อง และได้มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงต่อกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง  ๆ ที่จะมีผลต่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการก าหนดวิสัยทัศน์ในเรื่องของ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” นั้น มีประเด็น

ยุทธศาสตร์ส าคัญทั้งสิ้น 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้วยกัน ประกอบด้วย 1) ความมั่นคง 2) การสร้างความสามารถ    
ในการแข่งขัน 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทาง
สังคม 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ  

ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่ามี 3 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด    
โดยมีรายละเอียดส าคัญในยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การเกษตรสร้างมูลค่า พืชเกษตร       
เขตร้อน สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

2. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม :       
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและชุมชน และเพ่ิมขีดความสามารถและสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน  

3. ยุทธศาสตร์ที ่5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : มุ่งเน้นการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งแปลง

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของ 
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 10 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 2) การสร้างความเป็นธรรมและลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 4) การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน 6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 7) 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 9) 
การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ทั้งนี้ จากทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ข้างต้น พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดมากที่สุด ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ก็ยังได้มีการก า หนด
เป้าหมายการพัฒนาในแต่ละภูมิภาคเอาไว้ ซึ่งส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.3 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 -2564)  

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ) ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดเป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น ได้มีการก าหนดเป้าหมาย “การพัฒนาอีสานสู่มิติ
ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญ 6 ด้าน ดังนี้  

3.1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : พัฒนา
แหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการน้ า    
แบบบูรณาการ  

3.2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  : พัฒนา
อาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาระบบการ
ป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  

3.2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  : พัฒนา
อาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาระบบการ
ป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า  

3.3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMEs Startup พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย  

3.4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  

3.5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ : เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ EEC พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งให้
สมบูรณ์ พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพ  

3.6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากร  
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พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

     1.4 การเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนครพนม และกรอบแนวคิดในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 

1. หลักการท างาน 
  1. ยึดนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  พ.ศ.2561 - 2580 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น แผนพัฒนา
การเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม        
แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เป็นต้น 
  2. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชน 
  3. มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน โดยค านึงความพร้อมของทุกภาคส่วน (ส่วน
ราชการต่างๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ชุมชน)เพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  4. ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้มีความถูกต้องในประเด็นข้อมูลและการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด  เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์และยึด
หยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
 การพัฒนาและการวางแผนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน        
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีความร่วมใจกันทุกฝ่าย มีเป้าหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันก่อน หากไม่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ยากที่จะขับเคลื่อนให้แผนและยุทธศาสตร์นั้น          ประสบ
ผลส าเร็จได้ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ดังนี้ 
     2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทยสร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ น าไปสู่การพัฒนาให้คน
ไทยมีความสุขและตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะ 
  -  พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสุขของคนไทย  
  -  สร้างรายได้ระดับสูง 
  -  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
    -  สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
  -  ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (2560 - 2564) 
- การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

  - การพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบสังคมสูงวัยคุณภาพ  
  - การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  - การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
  - การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  - การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
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- การพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบสังคมสูงวัยคุณภาพ  

  - การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  - การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
  - การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  - การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

สภาพทั่วไปจังหวัดนครพนม 
 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 จังหวัดนครพนมตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 735 กม. มีเนื้อที่
ประมาณ 5,512.670 ตร.กม. หรือประมาณ 3,445,418 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   จังหวัดหนองคาย 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ  จังหวัดมุกดาหาร 

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   จังหวัดสกลนคร 
ค าขวัญของจังหวัด “พระธาตุพนมค่าล้ า วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง”                                
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนครพนม  
      “สังคมดี มีเศรฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว” 
เป้าประสงค์ของจังหวัด  

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครพนม 
  1. การพัฒนาการเกษตรปลอดภัยแบบอินทรีย์นวัตกรรมนครพนมสู่ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   

2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขง  
3. พัฒนาการเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน ระบบโลจิสติกส์ผ่านสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม –     

ค าม่วน) 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 

วิสัยทัศน์  
“เมืองน่าอยู่ ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – ตะวันออก” 

เป้าประสงค์รวม : 
“เมืองแห่งความสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครพนม  มี  6 ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ 
วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ “นครแห่งเกษตรอินทรีย์” 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
วัตถุประสงค์ “เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูสู่เศรษฐกิจอาเชี่ยนและทะเลจีน      

ตอนใต้ – ตะวันออก” 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 25 



ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์ “สังคมน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืน” 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองแห่งความมั่นคง” 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
วัตถุประสงค์ “นครพนมเมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบ

แห่งอนุภูมิภาคลุ่นน้ าโขง” Green Growth Green City and Green Forest)                                                  
แนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
1.1 สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่ งขันของ

ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุน SME ในท้องถิ่น
ระดับประเทศ และระหว่างประเทศในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน และ
การค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.2 การพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่จังหวัดที่ประชาชนมี
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นจากความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ด้านสังคม 
2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 

ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ 
2.2 ส่งเสริมให้มีการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูง 
2.3 ส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพและท่ีมีหลักประกันการด ารงชีวิตที่มั่นคง 
2.4 ส่งเสริมการใช้หลักศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นแกนการขับเคลื่อนสังคม 
2.5 ประชาชนมีสุขภาพดี มีโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู่ตลอดชีวิต มีอาชีพ มีรายได้และมี

หลักประกันที่ม่ันคง โดยใช้หลักศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และยึดหลักธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนไปสู่
การมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ด้านความม่ันคง 
เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง พ้ืนที่ชายแดนปลอดยาเสพติดและภัยคุกคามทุกประเภทด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย สร้างสังคมสันติสุขและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปลอดมลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการ 
มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะบุคลากร กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และ

บูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ไทยแลนด์ 
4.0 ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร เพ่ือความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) จังหวัดนครพนม 
   1. เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศาสนา ประวัติศาสตร์ และนิเวศน์ในอนุภูมิภาค       
ลุ่มแม่น้ าโขง 

    
                                         แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 26 



2. เมืองการเกษตรปลอดภัยใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม 
3. เมืองศูนย์กลางการค้าชายแดนและการลงทุน ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ – 

ตะวันออก 
4. เมืองศูนย์กลางการรักษาพยาบาล และการผลิตบุคลากรทางสาธารณสุข 
5. เมืองการศึกษารองรับการพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน 

     5. พันธกิจ 
 5.1 ด้านเศรษฐกิจ  

  1. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้จังหวัดโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการ และประชาชนในพ้ืนที่เป็นหลัก ควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ  
ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

  2. การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับต่ าไปสู่จังหวัดที่ประชาชน  
มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูงพ้นความยากจน โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และใช้นวัตกรรมโดยยึดหลักการพัฒนาแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2 ด้านสังคม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี ได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่
ได้มาตรฐาน ยกระดับไปสู่การรองรับสังคมผู้สูงอายุ มีโอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาที่มี
คุณภาพสูง มีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคงในท้องถิ่นบ้านเกิด โดยใช้หลักศาสนาอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เป็นแกนในการขับเคลื่อนสังคม เพ่ือน าไปสู่การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างพอเพียง และมีคุณธรรม 

5.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือมุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมปลอด
มลพิษ การบริหารจัดการต้นแบบแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” ด้วยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 5.4 ด้านการจัดการ   มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและบูรณาการระบบการบริหารจัดการภาครัฐเอกชน และ
ประชาชน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล องค์กรให้โปร่งใส 
  5.5 ด้านความม่ันคง เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุขพ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง
และปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ และมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
 วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจสู่อาเซียนและทะเลจีนใต้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”                                                                             

พันธกิจ  
1. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยจราจร ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าการเกษตร 
6. ป้องกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างเพียงพอ 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง สะดวกและปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
     แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาส 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา 

   4. ส่งเสริมสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันครอบครัว 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ 

8. เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 9. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์การ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
2. ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานด้านบริการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวสร้างความ

ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนนครพนม 
 3. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

4. บริหารจัดการศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
 6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวถิ่นอ่ืนในจังหวัดนครพนมกลุ่ม

จังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยว 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และเพียงพอ

ต่อการอุปโภค บริโภค 
 2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแหล่งน้ า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ

และขยายพื้นที่ชลประทาน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร และ

วิสาหกิจชุมชน         
4. พัฒนาสินค้าทางเกษตรสู่อุตสาหกรรมการเกษตร 

 5. ส่งเสริมให้มีการใช้และพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการจัดให้มีการตลาดกลางสินค้าการเกษตร และส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา 
 7. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 8. ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการท่องเที่ยว การตลาดการค้าและการลงทุนในภูมิภาค 
 2. พัฒนาจุดผ่อนปรนเพ่ืออ านวยความสะดวกในการส่งเสริมการค้าชายแดนผ่านจุดผ่อนปรน 
 3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชนขยายการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4. ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของ

กรอบความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ SME ไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซี่ยน 
 6. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ 

   

5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ  
 แนวทางการพัฒนา  
 1. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ในการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการประชาชน 
 2. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาความร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน

กระบวนการมีส่วนร่วมภาคประชาชน สนับสนุนการบริหารประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 
 3. บริหารงานโดยการบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัด หารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากับ

ภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแผน
และยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ือเข้ามา     
มีส่วนร่วมรวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน ทางระบายน้ า สะพาน และโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

2. พัฒนาระบบการขนส่ง (Logistics)  
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบผังเมือง 
 4. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า ประปา

อย่างทั่วถึง  
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
6. สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
7. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
8. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
8. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
9. ส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการพาณิชย์ 

  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
  1.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  1.2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  1.3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือความสุขอย่างยั่งยืน 
  1.5 การรักษาความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
  2.1 การพัฒนาการค้าชายแดน 
  2.2 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
  2.3 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2.4 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ 
  2.5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2.6 การปรับสมดุลและเพ่ิมการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
    3.1 วิสัยทัศน์ (Vission)  

วิสัยทัศน์ หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น เป็นข้อความซึ่งก าหนด
ทิศทางของพันธกิจ เป็นสถานภาพอย่างใดอย่างหนึ่งที่องค์กรมุ่งหมาย มุ่งหวังหรือประสงค์จะเป็นหรือจะมีใน
อนาคตโดยก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร ดังนี้ 

“หนองบ่อเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ชาวประชา รักษาประเพณี”   
สู่วิถีอาเซียน เรียนรู้การพัฒนา ยึดม่ันหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

    3.2 พันธกิจ (Mission) 
          พันธกิจ หมายถึง การก าหนดขอบเขตของงานหรือบทบาทหน้าที่ที่องค์กรต้องท าในลักษณะตาม
กฎหมาย เพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ มาตรา 67 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร 
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ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ที่ต้องท าและอาจจัดท าในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและ       
สิ่งปฏิกูล 
  3. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  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 ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
  11. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
3.3 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 าเพ่ือการเกษตร 
และเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 

   3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้า
ทางการเกษตร 
          4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

   4.1 แนวทางการพัฒนาการป้องกันและรักษาโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนา
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

   4.2 แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
   4.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

         5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
             5.1 แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต 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 ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร 

ขยายเขตไฟฟ้า 
     6.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
     6.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4 เป้าประสงค์ 

  เป้าประสงค์ หมายถึง การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคตซึ่งองค์กรจะต้องพยายามให้เกิดขึ้น หรือ
ผลลัพธ์/ผลส าเร็จที่องค์กรต้องการบรรลุถึงโดยทั่วไปจะเป็นข้อความที่กล่าวกว้างๆ ถึงผลลัพธ์ของบริการอัน
เนื่องมาจากหน้าที่หลักขอองค์กรโดยจะต้องสอดคล้องกับพันธกิจที่ก าหนดไว้และหน่วยงานย่อยภายในองค์กรควร
จะมีเป้าประสงค์ของหน่วยงานที่ชัดเจนและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้ 

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

        3. เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
       4. เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

           5. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  6. เพื่อส่งเสริมศักยภาพเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
  7. เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8.  เพ่ือจัดให้มีน้ าอุปโภค - บริโภคท่ีเพียงพอต่อความต้องการ 
   9.  เพ่ือให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 

                    10. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้และมีงานท า 
   2.5 ตัวช้ีวัด 

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว    
2. ร้อยละของถนน ห้วย หนอง คลอง บึงที่มีการรักษาความสะอาด และก าจัดขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล     
       3. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  
       4. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย 
                5. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  6. ร้อยละของเด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุได้รับการการพัฒนาศักยภาพ 
       7. ร้อยละของประชาชนที่ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      8. ร้อยละของประชาชนที่มีน้ าอุปโภค – บริโภค เพียงพอ 
       9. ร้อยละของประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       10. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

2.6 ค่าเป้าหมาย 
       1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  
       2. ถนน ห้วย หนอง คลอง บึง ปราศจากปฏิกูล มูลฝอย 
       3. ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองให้ปราศจากโรคติดต่อ 
      4. ประชาชนมีความปลอดภัยจากสาธารณภัยทุกด้าน 
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5. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
      6. เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

       7. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       8. ประชาชนมีน้ าเพื่อการอุปโภค – บริโภคท่ีพียงพอต่อความต้องการ 
       9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       10. ทุกครัวเรือนมีรายได้และมีงานท า 
 2.7 กลยุทธ์ 
       1. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

      2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
      3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา 

             4. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ประวัติศาสตร์          
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

      5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
             6. ส่งเสริมการพัฒนา และดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพ่ือการเกษตร และเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

      7. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การตลาด การลงทุน การพัฒนาอาชีพ สินค้าทางการเกษตร 
  8. การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

      9. พัฒนาและส่งเสริมจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย และมลพิษในชุมชน 
  10. ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

11. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 

      12. พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหาร้องทุกข์ของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ     
การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
       13. สนับสนุนการบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการ 

      14. สนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
      15. สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างทางระบายน้ า  และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      16. ส่งเสริมการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ป้ายบอกทาง ไฟส่องทางจราจร ขยายเขตไฟฟ้า 
      17. ส่งเสริมการติดตั้งปรับปรุงระบบประปาอย่างทั่วถึง 
      18. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.8 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมในทุกด้าน 
       1. ด้านความพร้อมในการให้บริการ 
       2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
       3. มีการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่น 
       4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และครอบครัวให้มีบทบาทพัฒนาคุณภาพชีวิต 
น าไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
                6. จัดให้มีการรวมกลุ่มของมวลชนเพื่อท าประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น 
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7. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

       8. พัฒนาด้านการบริหาร การบริการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       9. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ขององค์กร 
       10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร 

2.9 การเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
2.9.1 หลักการท างาน 

   1. ยึดนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เป็นต้น 
   2. รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชน 

3. มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน โดยค านึงความพร้อมของทุกภาคส่วน 
เช่น ส่วนราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม/ชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ โดยค านึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อเป็นส าคัญ 
  4. ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ให้มีความถูกต้องในประเด็น
ข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันที่มีผลต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นทันต่อสถานการณ์และยึดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากข้ึน 

การพัฒนาและการวางแผนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน         
ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีความร่วมใจกันทุกฝ่าย มีเป้าหมาย
ไปในทิศทางเดียวกันก่อน หากไม่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วก็ยากที่จะขับเคลื่อนให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์
การพัฒนานั้นประสบผลส าเร็จได้ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์   
  อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
  อปท. 

เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ 
เป้าหมาย กลยุทธ ์

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
2566 2567 2568 2569 2570  

-  การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

-  การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

-  การพัฒนาและ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

-  เพื่อรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 8 8 8 8 ปีละ 10 
โครงการ 

- ส่งเสริมสนับสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์  
การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  46 
โครงการ 

กองการศึกษา 

 - การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
   

 - การพัฒนาทรัพยากร 
  มนุษย์ 

- การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

- ร้อยละของเด็ก เยาวชน  
สตรี ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

17 17 17 17 17 ปีละ 20 
โครงการ 

- ส่งเสริมสนับสนุนคุณ 
ภาพเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  
 คนพิการ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  111 
โครงการ 

ส านักปลัด อบต. 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการฯ 

- การการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตร  

- การพัฒนาการเกษตร  - เพื่อให้ครัวเรือนมีรายได้ 
และมีงานท า 

- ร้อยละของครัวเรือน 
ที่มีรายได้เพิ่มข้ัน 

4        4 5 4  ปีละ 5 โครงการ - ส่งเสริมการและดูแล
แหล่งน้ า ธรรมชาติเพื่อให้
มีน้ า เพื่อการเกษตรและ
เพียงพอ ต่อการอุปโภค 
บริโภค 

จาก ผ. 01 
จ านวน  23 
โครงการ 

กองช่าง 
กองสวัสดิการ 

สังคม 
ส านักปลัด อบต. 

- การพัฒนาการค้า 
และการลงทุน 

- การพัฒนาการค้า
ระหว่างประเทศ 

- - - - - - -  - - - - 

- การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตเพื่อสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

-  - การพัฒนาสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

- เพื่อป้องกันและระงับ 
โรคติดต่อ 

- ร้อยละของประชาชนที่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

9 9 9 9 9 ปีละ 8 โครงการ - การป้องกันและรักษา
โรคติดต่อ และโรคไม่
ติดต่อแก่ประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาระบบ
การแพทย์ 

จาก ผ. 01 
จ านวน  46 
โครงการ 

 ส านักปลัด อบต. 

- การรักษาความม่ันคง
ชายแดน 

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

-  - การปรับสมดุลและ
เพิ่ม 
 ประสิทธิภาพ การ
บริหาร 
 จัดการภาครัฐ 

 - การปรับสมดุลและ
เพิ่มประสิทธิภาพ 
  การบริหารจัดการ 
  ภาครัฐ 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล
และพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของ อบต. 
- พัฒนาระบบรับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาร้องทุกข์
ของประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

-  5 5 5 5 5 ปีละ 10 
โครงการ 

- จาก ผ. 01 
จ านวน  40 
โครงการ 

ส านักปลัด อบต. 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (ต่อ) 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.  
ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  
อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย 
ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน 2566 2567 2568 2569 2570 

- การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

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

- - เมืองน่าอยู่ - เมืองน่าอยู่ - เพื่อให้การ
คมนาคม 
ในพื้นที่มีความ
สะดวก รวดเร็ว 
และมีการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- เพื่อรักษาความ
สะอาดของถนน 
ห้วย หนอง คลอง 
บึง รวมทั้งก าจัด
ปฏิกูล 
มูลฝอย 

- ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับการ
คมนาคมสะดวก 
รวดเร็ว 
- ร้อยละของของ
ถนน ห้วย หนอง 
คลอง บึง รวมทั้ง
ก าจัดปฏิกลู  
มูลฝอย 

20 25 25 30  30 ปีละ 12  
โครงการ 

- สนับสนุนการปรบัปรุง
และก่อสร้างถนน 
- สนับสนุนปรับปรุง
และก่อสร้างระบายน้ า 
และโครงสร้างพื้นฐาน 
- ส่งเสริมการตดิตั้ง
สัญญาณไฟจราจร 
ป้ายบอกขยายไฟฟ้า
ส่องไฟฟ้าส่องสว่าง 
- ส่งเสริมการตดิตั้ง
ปรับปรุงระบบประปา
อย่างทั่วถึง 
- สนับสนุนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จาก ผ. 01 
จ านวน  48 
โครงการ 

กองช่าง       - 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
      โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

ยุทธศาสตร์ชาต ิ
20 ป ี

การพัฒนาการท่องเที่ยว 

ความม่ันคง การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
นครพนม 

การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

การเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
เพื่อสรา้งความสขุอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ของ อปท. ในเขตจังหวัด 

การรักษาความม่ันคง
ชายแดน 

 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

การพัฒนาการค้า 
ผ่านแดน 

การพัฒนาและส่งเสริม 
การท่องเที่ยว 

 

การเสริมสร้าง
และ 

พัฒนาศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม

การเกษตร 
 

เมืองน่าอยู่ การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิาร
จัดการภาครฐั 

 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ของ อบต.หนองบ่อ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาการเกษตร 

การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

และแข่งขนัได ้

การพัฒนาสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 

 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การปรับสมดุลละเพิ่ม
ประสิทธภิาพ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

ด้านความ
มั่นคง 

การคมนาคมที่มีความสะดวก 
รวดเร็วและมีการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

รักษาความสะอาดของ
ถนน ห้วย หนอง คลอง 
บึง รวมทั้งก าจัดปฏิกูล

มูลฝอย 
 

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ

ธรรมาภิบาล 
ในภาครัฐ 

ป้องกันและ
ระงับ

โรคติดต่อ 
 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และโลจิสติกส์ 

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ส่งเสริมการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

ส่งเสริมศักยภาพสตรี 
เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 

และผู้พิการ 
 

การพัฒนา
ภาคเมืองและ

พื้นที่
เศรษฐกิจ 

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านการ
ต่างประเทศเพื่อน
บ้าน  
ประเทศเพื่อบ้าน 

แผนงาน 

จัดให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคเพียงพอต่อ

ความต้องการ 
 

บริหารงานทั่วไป 

เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
- การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 

- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ 
- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

การรักษาความ
สงบภายใน 

- ส่งเสริมการพัฒนาและดูแล
รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มี
น้ าเพื่อการเกษตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต 
การตลาด การลงทุนและการ
พัฒนาอาชีพ 

- การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมท้ัง 
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะ  
มูลฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
- ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัด
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

การศึกษา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สาธารณสุข 

- พัฒนาฐานระบบข้อมูลและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
- พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ร้องทุกของประชาชน ส่งเสริมสนับสนุน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- พัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
- สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ าละ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ส่งเสริมการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรป้ายบอกทางไฟ
ส่องจราจรขยายเขตไฟฟ้า 
- ส่งเสริมการติดต้ังปรับปรุงระบบประปาอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

การเกษตร งบกลาง 

การพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
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3 . แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map) 
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- ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว
เชิงศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน ประวัติศาสตร์ 
- พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมการพัฒนาและดูแล
รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพื่อให้มี
น้ าเพื่อการเกษตร 
- ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต 
การตลาด การลงทุนและการ
พัฒนาอาชีพ 

- การป้องกันและรักษาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อแก่ประชาชน รวมท้ัง 
พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
- พัฒนาและส่งเสริมการจัดการขยะ  
มูลฝอย น้ าเสียและมลพิษในชุมชน 
- ส่งเสริมการฟื้นฟู และบ าบัด
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

- พัฒนาฐานระบบข้อมูลและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบรหิารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
- พัฒนาระบบรับเรื่องและแก้ไข
ปัญหาร้องทุกของประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- พัฒนาสนับสนุนการปรับปรุงและก่อสร้างถนน 
- สนับสนุนปรับปรุงและก่อสร้างรางระบายน้ าละ
โครงสร้างพื้นฐาน 
- ส่งเสริมการติดต้ังสัญญาณไฟจราจรป้ายบอกทางไฟส่อง
จราจรขยายเขตไฟฟ้า 
- ส่งเสริมการติดต้ังปรับปรุงระบบประปาอย่างท่ัวถึง 
- ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั                
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แผนงาน งบกลาง บริหารงาน
ทั่วไป 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะและ
ชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

การเกษตร 
 

- ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

- ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการมาใช้
บริการ 

วิสัยทัศน ์ หนองบ่อเมืองน่าอยู่  เคียงคู่ชาวประชา  รักษาประเพณี  สู่วิถีอาเซี่ยน  เรียนรู้การพัฒนา  ยึดมั่นหลักปรัชญาพอเพียง 

เป้าประสงค ์

การพัฒนาการ 
การเกษตร 

การพัฒนาการปรับสมดุลและเพิ่ม
ประสิทธภิาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ยุทธศาสตร์ 

- ประชาชนได้รับบรกิาร
สาธารณ ดา้นโครงสร้าง
พื้นฐานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

เมืองน่าอยู่ 

รักษาความสะอาดของถนน 
ห้วย หนอง คลอง บึง 

รวมทั้งก าจัดปฏิกูลมูลฝอย 
 

ป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

 

ป้องกันและ
บรรเทา 

สาธารณภัย 
 

ส่งเสริม
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

ส่งเสริมศักยภาพ
สตรี เด็ก เยาวชน 

ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 

รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

จัดให้มีน้ าอุปโภค 
บริโภคเพียงพอ
ต่อความต้องการ 

 

 รักษาความ
ปลอดภัยภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน
ด้วยไฟฟ้าหรือ

แสงสว่าง 
 

- การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ 
- ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

การคมนาคมที่มีความสะดวก 
รวดเร็วและมีการพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ค่าเป้าหมาย - ประชาชนได้รับความรู้
และบรกิารด้านสุขภาพ
อนามัยและการควบคุม
โรคติดตอ่ 
 

- เดก็ เยาวชน สตรี 
และผู้สูงอายุได้รับการ
ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

- เดก็และเยาวชน
ได้รับการศกึษาตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

- ประชาชนมีความ
สนใจเขา้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณแีละ
วัฒนธรรม 
 

- ประชาชนมีจติส านกึ
เข้ารว่มกนัอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ ์

ส่งเสริมครัวเรอืน
มีรายได้และ 

มีงานท า 



 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ  

Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม)  
  

ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์
 
 
 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ มีการ
รวมกลุ่มเพื่อจัดกิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ 
เช่น ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมเต้นแอโรบิค และการ
เล่นกีฬาของเด็ก เยาวชนทุกหมู่บ้าน ฯลฯ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน
แต่ละหมู่บ้านไม่เพียงพอ 

- นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนเงินทุน
ต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 - สถานการณ์ทางการเมืองของ
ประเทศส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และส่งเสรมิการท่องเที่ยว 
 
 

- มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมสืบสานงาน
ประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
- มีการปรับปรุงผาเป้า ผาแดง ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีสวยงาม 

- ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว 

- งบประมาณในการด าเนินการยังไม่เพียงพอ - พื้นที่ต าบลหนองบ่อมีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ท่ีสวยงาม 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีจะมีอาชีพเสรมิ 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีจะมีรายได้เพิม่ขึ้น 

- พื้นที่ในการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในความรับผิดชอบ
ของหลายหน่วยงาน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 
 
 

- มีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิด เช่น 
ข้าว ยางพารา ยาสูบ มันส าปะหลงั ผลไม้ ฯลฯ  
- ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่

- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการก าจัด
ศัตรูพืช 
 

- โครงการส่งเสรมิเงินทุนในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น กองทุนหมู่บ้าน  

- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมี
ความสะดวก 

- ราคาผลผลิตตกต่ า 
- ภาวะเศรษฐกิจของโลกและของ 
  ประเทศตกต่ า 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อมีโรงเรยีน
ผู้สูงอายุ มีการสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุใน
ด้านต่าง ๆ และศูนย์พัฒนาคณุภาพชีวิต
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

- งบประมาณในการด าเนินการยังไม่เพียงพอ - ผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม
โรงเรียนผูสู้งอายุ 

- การเข้าร่วมกิจกรรมของผูสู้งอายุ    
ส่วนใหญ่มีปญัหาในการเดินทาง 
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ด้าน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง 

(S = Strength) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน 
(W = Weakness) 

การวิเคราะห์โอกาส 
(O = Opportunity) 

การวิเคราะห์อุปสรรค 
(T = Threat) 

5. ยุทธศาสตร์การปรับ
สมดลุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 

- สมาชิก อบต. มีการประสานงาน  ร่วมมือกัน
ท างานไม่มีความขัดแย้ง 
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ 
ด าเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้ 
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว 

- อบต. มีความอิสระในการด าเนินงาน การ
บริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  ท างาน ตรวจสอบการท างานมีน้อย 
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ 
เพียงพอต่อความจ าเป็นและต้องการ 

- กฎหมายรัฐธรรมนญูก าหนดใหม้ ี
  การกระจายอ านาจลงสู่องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและ
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน 
- การน าเอาเทคโนโลยมีาใช้ในการ 
  ด าเนินงาน 

- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี 
  ความยุ่งยากและเกิดความสับสน 
  ในทางปฏิบัติ 
- การมีอคติ ความไม่เช่ือมั่นใน 
  การบริหารงานของ อบต. 
- ข้อจ ากัดด้านระเบียบและ 
  กฎหมายต่าง ๆ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 
 
 
 
 

- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว 
- มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย 
- การให้ความส าคัญด้านการพัฒนา 
  โครงสร้างพื้นฐาน 

- ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการร่วมกัน 
ดูแลรักษาทรัพย์สิน สาธารณประโยชน์ 
- งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม 
  ไม่เพียงพอ 
- ระบบประปายังกระจายไม่ทั่วถึง 

- การถ่ายโอนงานงบประมาณจาก 
  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง   
  พื้นฐาน 

- มีแหล่งน้ าส ารอง และได้รับการสนับสนุน
นโยบายของท้องถิ่นในด้านแหล่งน้ า  

 

- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจ ากัด 
า 
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
     3.2.1 โอกาส ( Opportunity - O)       

     1. มีการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่นมากข้ึน ด้านภารกิจต่าง ๆ 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 ไฟป่า น้ าท่วม ฝนแล้ง 
     3. ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
      4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
       5. การให้การช่วยเหลือสนับสนุนชุมชนหรือครัวเรือนมีความซับซ้อนด้านระเบียบ กฎหมาย 
 

ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

1. บริการชุมชน
และสังคม 

1. สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
2. การศาสนา วัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 
3. การศึกษา 
4. งบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

1. การศาสนาวัฒนธรรมและ 
   นันทนาการ 
2. การเกษตร 

กองการศึกษาฯ 
 
ส านักปลดั 

 

3 การพัฒนาการเกษตร 1. การเศรษฐกิจ 1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
3. สร้างความเขม้แข็งของชุมชน 

กองช่าง 
ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. บริการชุมชน
และสังคม 

1. สาธารณสุข 
2. เคหะและชุมชน 
3. งบกลาง 

ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 การปรับสมดลุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. บริหารงาน
ทั่วไป 

1. บริหารงานท่ัวไป 
2. เคหะและชุมชน 

ส านักปลดั อบต. 
กองคลัง 

 

6 เมืองน่าอยู่ 1. เคหะและ
ชุมชน 

1. เคหะและชุมชน 
2. อุตสาหกรรมและการโยธา 
3. การรักษาความสงบภายใน 

กองช่าง 
ส านักปลดั อบต. 
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ส่วนที่ 3  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ) 
3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 
2. การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 
3. การศึกษา 
4. งบกลาง 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กองการศึกษาฯ 
 
กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

2 การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
2. การเกษตร 

กองการศึกษาฯ 
 
ส านักปลดั 

 

3 การพัฒนาการเกษตร 1. การเศรษฐกิจ 1. เคหะและชุมชน 
2. การเกษตร 
3. สร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชน 

กองช่าง 
ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

4 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1. บริการชุมชนและ
สังคม 

1. สาธารณสุข 
2. เคหะและชุมชน 
3. งบกลาง 

ส านักปลดั อบต. 
กองสวัสดิการ
สังคม 

 

5 การปรับสมดลุและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. บริหารงานท่ัวไป 1. บริหารงานท่ัวไป 
2. เคหะและชุมชน 

ส านักปลดั อบต. 
กองคลัง 

 

6 เมืองน่าอยู่ 1. เคหะและชุมชน 1. เคหะและชุมชน 
2. อุตสาหกรรมและการ 
   โยธา 
3. การรักษาความสงบ 
   ภายใน 

กองช่าง 
ส านักปลดั อบต. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)   หน้าที่ 42 
 



   
 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
          แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

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) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

                  

   1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
        ของชุมชน 

5 620,000 5      670,000 5 720,000 5 770,000 5 820,000 25 3,600,000 

   1.2 แผนงานงบกลาง 3 1,300,000 3      1,400,000 3 1,500,000 3 1,600,000 3 1,700,000 15 7,500,000 

             1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

3 500,000 3 500,000 3  500,000 3 500,000  3 500,000 15 2,500,000 

   1.4 แผนงานการศึกษา 6 1,770,000 6 1,970,000 6 2,220,000 6 2,370,000 6 2,520,000 30 10,850,000 
รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ 17 4,190,000 17 4,540,000 17 4,940,000 17 5,240,000 17 5,540,000 85 24,450,000 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

            

    2.1 แผนงานการศาสนา  
         วัฒนธรรมและนันทนาการ 

7 1,330,000 7 1,330,000 7 810,000 7 810,000 7 810,000 35 5,090,000 

    2.2 แผนงานการเกษตร 1   20,000 1    20,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5   200,000 
รวม 2 โครงการ 8 1,350,000 8 1,350,000 8 830,000 8 830,000 8 830,000 35 5,290,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 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) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร             
    3.1 แผนงานการเกษตร 9 4,000,000 9     4,000,000 9 4,000,000 9   4,000,000 9 3,800,000 25 19,800,000 

    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 8       415,000 7 325,000 7       430,000 6       360,000 7       450,000 35 1,980,000 
    3.3 แผนงานการเกษตร 3    1,000,000 3     1,000,000 3     1,000,000 3     1,000,000 3     1,000,000 18       5,000,000 

รวม  20    5,415,000 19    5,325,000 19    5,430,000 18    5,360,000 19    5,250,000 95     26,780,000 
4)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 
            

    4.1 แผนงานสาธารณสุข 7     1,260,000 7    1,260,000 7    1,260,000 7    1,260,000 7 1,260,000 35                        6,300,000 

             4.2 แผนงานเคหะและชุมชน - 400,000 -        50,000        720,000 3         50,000 3         50,000  6       1,270,000 

             4.3 แผนงานเคหะและชุมชน - -  - -  -         20,000   -           20,000 

รวม 7    1,660,000 7 1,310,000 7    1,980,000 10 1,330,000 10    1,310,000 41      7,590,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 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) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

5)  ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

            

     5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6       1,076,000 6       1,076,000 6       1,076,000 6       1,076,000 6       1,076,000 30         5,380,000 
     5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2           90,000 2           90,000 2           90,000 2           90,000 2           90,000 10           450,000 

     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 3         530,000 - - 2          330,000 - - 2       1,100,000  7         1,960,000 

รวมทั้งสิ้น 11      1,696,000 8      1,166,000 10      1,496,000 8      1,166,000 10      2,266,000 47        7,790,000 

6)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่              

 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 44 17,360,000 24 9,860,000 40 14,210,000 26 9,010,000 47 17,660,000 181       68,100,000 

   6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 11 3,200,000 11 2,800,000 9 2,850,000 10 275,000 10 3,250,000 51       12,375,000 

  6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 17 6,200,000 14 5,300,000 12 4,100,000 14 5,300,000 21 8,500,000 78       29,400,000 

    6.    6.4 แผนงานเคหะและชมุชน 4 1,200,000 1 300,0000 4 800,000 2 700,000 4 1,300,000 15        4,300,000 

    6.    6.5 แผนงานเคหะและชุมชน 10 3,280,000 8 2,600,000 8 2,280,000 8 1,780,000 8 1,880,000 42       11,820,000 

รวม 86 31,240,000 58 20,860,000 73 24,240,000 60 17,065,000 90 32,590,000 367     125,995,000 

รวมท้ังสิ้น 149 45,551,000 117 34,551,000 137 38,916,000 121 30,991,000 144 47,786,000 681     197,895,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

 

โครงการพัฒนาที่
น ามาจาก

แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

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) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 

 

5 
8 
3 

1,700,000 
415,000 

1,000,000 

4 
8 
3 

1,400,000 
425,000 

1,000,000 

5 
7 
3 

1,600,000 
430,000 

1,000,000 

4 
7 
3 

1,500,000 
1,340,000 
1,000,000 

4 
7 
3 

2,300,000 
450,000 

1,000,000 

22 
37 
15 

8,500,000 
3,060,000 
5,000,000 

 

 

7 
4 
9 

1,260,000 
100,000 

5,660,000 

7 
4 
6 

1,260,000 
100,000 

3,400,000 

7 
4 
9 

1,260,000 
100,000 

6,050,000 

7 
4 
6 

1,260,000 
100,000 

7,380,000 

7 
4 
9 

1,260,000 
100,000 

7,880,000 

35 
20 
39 

6,300,000 
500,000 

30,370,000 
 6 

2 
3 

1,076,556 
90,000 

530,000 

6 
2 
- 

1,076,556 
90,000 

- 

6 
2 
- 

1,076,556 
90,000 

300,000 

6 
2 
- 

1,076,556 
90,000 

- 

6 
2 
2 

1,076,556 
90,000 

1,100,000 

30 
10 

5,382,780 
450,000 

1,930,000 
 44 

11 
17,360,000 
3,200,000 

24 
11 

9,860,000 
2,800,000 

40 
9 

14,210,000 
2,850,000 

27 
10 

9,010,000 
2,750,000 

47 
10 

17,660,000 
2,950,000 

182 
51 

68,100,000 
14,550,000 

 16 6,200,000 14 5,300,000 13 4,100,000 14 5,300,000 21 8,500,000 78 29,400,000 

 4 
10 

600,000 
3,280,000 

2 
8 

600,000 
2,600,000 

1 
8 

820,000 
2,280,000 

4 
8 

1,120,000 
1,780,000 

5 
8 

1,300,000 
1,880,000 

16 
42 

4,440,000 
11,820,000 
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การติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจะต้องติดตาม

และประเมินยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น       
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน     
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งปิด
ประกาศผลการติดตามโดยเปิดเผย และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้          
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ    
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา         
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว         
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคม      
ของทุกปี   

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 
การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ

วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผล
การด าเนินงานในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที ่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมระดับ

หมู่บ้าน 
 2. งบพัฒนา 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและ

บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์ในอนาคต

เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศ 
2. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  
3. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 

********************************* 
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แบบ ผ.02 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
    1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ 

ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ 
 

100,000 
 

150,000 
 

200,000 
 

250,000 
 

300,000 
 

ปีละครั้ง 
 

ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 

กอง
สวัสดิการ 
สังคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 โครงการซ่อมแซมบ้าน 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส    
มีที่อยู่อาศัยดีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาสใน
ต าบลหนองบ่อ 

100,000 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละ1หลัง ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การซ่อมแซมบ้าน 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

3 โครงการอบรมพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายตุ าบล 
หนองบ่อ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ 

ผู้สูงอายุทุก 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ปีละ1ครั้ง ผุ้สูงอายุในต าบล 
หนองบ่อมี 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

4 โครงการฝึกอบรม/ 
ฝึกอาชีพของโรงเรียน 
ผุ้สูงอายุต าบลหนองบ่อ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุม ี
อาชีพสร้างรายได ้
ในการยังชีพ 

นักเรียน 
โรงเรียน 
ผู้สูงอาย ุ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 12 เดือน ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อ มีรายได ้
ในการยังชีพ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

5 สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ 
ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนกอง 
สวัสดิการชุมชน 

กองทุน 
สวัสดิการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละครั้ง กองทุนสวัสดิการ 
ชุมชนมี 
งบประมาณเพิ่ม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

รวม 5 โครงการ   620,000 670,000 720,000 770,000 820,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 49 
 



แบบ ผ.02 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
    1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
       1.2 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 สนับสนุนการสร้างหลัก 
ประกันรายได้ผูสู้งอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
มีรายได้ในการ 
ยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 12 
หมู่บ้าน 

8,200,000 8,700,000 9,200,000 9,700,000 10,000,000 เดือนละ
ครั้ง 

ผู้สูงอายุต าบล 
หนองบ่อได้รับ 
การพัฒนา 
ศักยภาพ 

กอง
สวัสดิการ 
สงัคม 

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

2 สนับสนุนสวัสดิการทาง 
สังคมให้แก่ผู้พิการหรือ 
ทุพลภาพ 

ผู้พิการหรือ 
ทุพลภาพมีรายได ้
ในการยังชีพ 

ผู้สูงอายุใน 
ต าบล 
หนองบ่อ 

3,442,000 3,517,000 3,592,000 3,667,000 3,742,000 เดือนละ
ครั้ง 

ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับการ 
ซ่อมแซมบ้าน 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

3 สนับสนุนการสังเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

ผู้ป่วยเอดส ์
มีรายได ้
ในการยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส ์
ในต าบล 
หนองบ่อ 

100,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เดือนละ
ครั้ง 

ผู้ป่วยเอดส์ม ี
รายได้ในการ 
ยังชีพ 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

กองสวัสด ิ
การสังคม 

รวม 3 โครงการ   11,742,000 12,417,000 12,992,000 13,567,000 13,942,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 50 
 
 
 
 



แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
    1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        1.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุและ 
อุปกรณ์กีฬา 

ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล 
ฟุตบอล ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของเยาวชน 
และ
ประชาชน 

เยาวชนและ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬา 
ต้านยาเสพติด ต าบล 
หนองบ่อ 

เพื่อให้เยาวชนและ 
ประชาชนต าบล 
หนองบ่อมีสุขภาพ 
ร่างกายแข็งแรง 
และห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

เยาวชนและ 
ประชาชน 
ต าบลหนองบ่อ  
ไม่ยุ่งเกี่ยว 
ยาเสพตดิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของเยาวชน 
และ
ประชาชน 
มีความ 
พึงพอใจ 

เยาวชนและ 
ประชาชนต าบล 
หนองบ่อมี 
สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรงและห่าง 
ไกลยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 โครงการก่อสร้าง
สถานท่ี 
ออกก าลังกายหมู่บ้าน 
พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้เยาวชนและ 
ประชาชนต าบลม ี
สถานท่ีออก 
ก าลังกาย หมู่ที่ 6 
บ้านโพนงาม 

เยาวชนและ 
ประชาชนไม่ยุ่ง 
เกี่ยวยาเสพติด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 70 
ของเยาวชน 
และ
ประชาชน 
มีสถานท่ี 
ออกก าลัง
กาย 

เยาวชนและ 
ประชาชนไม่ยุ่ง 
เกี่ยวยาเสพติด 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 3 โครงการ   500,000 500,000 500,000 500,000 500,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 51 
 



แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
    1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        1.4 แผนงานการศึกษา          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน) 

เพื่อให้เด็กได้รับ 
พัฒนาและมีความ 
พร้อมในการจัดการ 
เรียนการสอน 

เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 

210,000 220,000 240,000 260,000 280,000 ร้อยละ100 
ของเด็กได ้
รับค่าจัดการ 
เรียนการสอน 

เด็กในศูนย์ฯ
ได้รับการ 
เตรียมความ
พร้อมในการ
จัดเรยีนการ
สอน 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย 
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน) 

เพื่อให้เด็กได้รับ 
อาหารที่ถูกหลัก 
โภชนาการ 

เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์ 
และโรงเรียน 
ในพื้นที่ 

2,600,000 2,650,000 2,700,000 2,750,000 2,800,000 ร้อยละ100 
ของเด็กได้รบั 
อาหาร
กลางวัน 
ที่มีประโยชน์ 

เด็กในศูนย์ฯ 
และนักเรียน
ในเขตที่มี
ประโยชน ์

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 จัดหาอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับ 
การพัฒนาตามวัย 

เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย์  
และนักเรียนใน 
โรงเรียน 

850,000 870,000 890,000 910,000 930,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กใน
ศูนย์ฯ และ
นักเรียนใน 
โรงเรียน 

เด็กในศูนย์ฯ 
และนักเรียน 
ในเขตต าบล 
หนองบ่อ 
ได้รับ 
อาหารเสริม
นม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม 
    1. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
        1.4 แผนงานการศึกษา          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการจดังานวันเด็ก/
วันแม่แห่งชาติ ของ
สถานศึกษา 

เพื่อให้เด็กมี
ระเบียบ วินัย รู้จัก
สิทธิหน้าท่ีต่อ
ตนเองและสังคม 

เด็กในศูนย ์
พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียน 
ในพื้นที่ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 100 
ของเด็กเข้า 
ร่วมโครงการ 
จัดงานวันเด็ก 

เด็กในศูนย์ฯ 
ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ 
 

กองการ 
ศกึษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 โครงการต่อเติมหลังคา 
ศพด. 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ี 
จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็ก 
เล็กบ้าน 
หนองบ่อ 

30,000 - - - - ร้อยละ 100  
ของเด็กมี
ความพึงพอใจ 

เด็กในศูนย์ฯ 
มีสถานท่ี 
จัดกิจกรรม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการ
ป้องกัน 
อาชญากรรมระดับ
ต าบล 

เพื่อให้นักเรียนม ี
ความรู้ ความเข้าใจ 
ในการป้องกัน 
อาชญากรรม 

นักเรียนใน 
เขตต าบล 
หนองบ่อ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 70 
ของนักเรียน 
เข้าร่วม 
โครงการ 

นักเรียนมี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษ 
ของยาเสพติด 

สภ. 
หนองบ่อ 

ส านักปลดั 

7 อุดหนุนโรงเรียนใน
พื้นที่  
ต าบลหนองบ่อ 

เพื่อส่งเสริมสนับ 
สนุนด้านการศึกษา 
โรงเรียนในต าบล 
หนองบ่อ 

โรงเรียน  
5 แห่ง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 80  
ของโรงเรียน 
ในพื้นที่ต าบล 
หนองบ่อ 

โรงเรียนได ้
รับประมาณ
สนับสนุนด้า
นารศึกษา 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

รวม 7 โครงการ   4,370,000 4,080,000 4,170,000 4,920,000 2,770,000     
รวมท้ังสิ้น 18 โครงการ   16,582,000 17,667,000 18,382,000 19,097,000 19,162,000     
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แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             

      2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว            
          2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 อุดหนุนคณะกรรมการ 
หมู่บ้าน ตามโครงการ
จัดงานประเพณี  
หมู่ที่ 1-12 

เพื่อสืบสานงานบญุ 
ประเพณีท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1 - 12 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้
สืบสานงาน 
บุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
อ าเภอนาแก 

โครงการจดังาน 
ประเพณีไหลเรือไฟ 
จังหวัดนครพนม 

เรือไฟ จ านวน 
1 ล า 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ปีละครั้ง ประชาชนได้
สืบสานงาน
ประเพณ ี
และส่งเสรมิ 
การท่องเที่ยว 
จังหวัด
นครพนม 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

3 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม 
ต าบลหนองบ่อ 

เพื่อสืบสานงาน 
ประเพณีสักการะ 
พระธาตุอาจารย์
ลิ่น 

หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้
สืบสานงาน
บุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 
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แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             

      2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว            
          2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 ส่งเสริมสนับสนุนงาน
บุญประเพณสีรงน้ า
พระภูถ้ าพระ 

เพื่อสืบสานงาน 
ประเพณีสรง 
น้ าพระภูถ้ าพระ 

หมู่ที่ 4 
บ้านยางค า 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 หมู่ที่ 4  
บ้านยางค า 

ประชาชนได้
สืบสานงาน 
บุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

5 โครงการจดังานวันลอย
กระทงประจ าป ี

เพื่อสืบสานงาน 
ประเพณ ี
วันลอยกระทง 

12 หมู่บ้าน 
ในต าบล 
หนองบ่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 หมู่บ้าน ประชาชนได้
สืบสานงาน
ประเพณีวัน 
ลอยกระทง 

กองการ 
ศึกษาฯ 

กองการ 
ศึกษาฯ 

6 โครงการพัฒนาแหล่ง 
ท่องเที่ยวผาเป้า ผาแดง  
หมู่ที่ 6 บ้านโพนงาม 

เพื่อเป็นแหล่งท่อง 
เที่ยวในต าบล 
หนองบ่อ 

หมู่ที่ 6  
บ้านโพนงาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งท่อง 
เที่ยว 1 แห่ง 

นักท่องเที่ยว
มาเที่ยวที่ผา
เป้าผาแดง 

ส านัก
ปลัด
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

7 โครงการพัฒนาเส้นทาง 
จักรยานสูแ่หล่ง
ท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
สู่แหล่งท่องเที่ยว 
ชมทัศนียภาพ 

พื้นที่ต าบล 
หนองบ่อ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เส้นทาง 
จักรยาน1สาย 

การเดินทางสู่ 
แหล่งท่องเที่ยว 
มีความสะดวก 

- กรมอุทยาน 
สัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช 

8 โครงการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหนองพนัครก 

เพื่อก่อสร้างและ 
ปรับปรุงแหล่งท่อง 
เที่ยวเชิงอนุรักษ ์

หมู่ที่ 6  
บ้านโพนงาม 

- 2,000,000 - - - แหล่ง
ท่องเที่ยว 
1 แห่ง 

นักท่องเที่ยว
ได้รับความ 
สะดวก 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

รวม 8 โครงการ   985,000 2,985,000 985,000 985,000 985,000     
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แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             

      2. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว           
          2.2 แผนงานการเกษตร                   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชราลง
กรณมหิศรภูมิพล 
ราชวรางกูร กิติสม
บูรณอดลุยเดชสยามมิ
นทราเบศราชวโรดม
บรมนาถบพิตร  
พระวชิรเกลา้เจ้าอยูห่ัว 

เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติพระบาท 
สมเด็จพระปรเมน 
ทรรามาธิบด ี
ศรีสินทรมหาวชิรา 
ลงกรณมหิศรภูมิ
พล ราชวรางกูร  
กิติสมบรูณอดุลย
เดช สยามมินทรา 
ธิเบศ ราชวโรดม
บรมนาถบพิตร 
พระวชิรเกลา้เจ้า 
อยูห่ัวและสมเด็จ 
พระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลักษณ
พระบรมราชิน ี

พื้นที่ต าบล 
หนองบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละครั้ง ประชาชน
ต าบลหนองบ่อ 
น้อมส านึกใน
พระมหา 
กรุณาธิคณุ 
พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 
และพระบรม 
ราชิน ี

ส านัก
ปลัด
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

รวม 1 โครงการ   20,000 20,000 20,000 20,000 20,000     
รวมท้ังสิ้น 9 โครงการ   1,005,000 3,005,000 1,005,000 1,005,000 1,005,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 56 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตร            
    3.1 แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระน้ า 
พร้อมสรา้งบันไดลง
สระอบต. หนองบ่อ 

เพื่อปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ให้เป็นสถานท่ี 
พักผ่อนหย่อนใจ 

กว้าง 20 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ลึก 3 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70 ของ
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็น
สถานท่ีพักผ่อน 

- กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกสระน้ า 
หน้าป่าช้า หมู่ที่ 12  
บ้านหนองบ่อน้อย 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง 20 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80ของ 
ประชาชนมี 
ความพึงพอใจ 

ประชาชนหมู่ที่1 
มีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 12 กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกหนอง 
พุทชาพร้อมเปลี่ยนท่อ  
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อเป็นท่ีรองรับ
น้ าจากบ้าน 
หนองบ่อ หมู่ที่ 2 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 70  
ของประชาชน 
มีความพึง
พอใจ 

การระบายน้ า
ไหลลดปญัหา
น้ าท่วมขัง 

หมู่ที่ 2 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นเพื่อการเกษตร
ล าห้วยผักดอก บ้าน
ยางค า หมู่ที่ 4 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 70ของ 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 57 
 

          
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตร            
    3.1 แผนงานการเกษตร  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกสระ  
หนองยังกุด (หน้าป่า
ช้า) บ้านยางค า ม. 4 

เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 300,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกห้วยโท 
ตอนบน หมู่ที่ 6  
บ้านโพนงาม 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 6 กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกห้วย
เปือย หมู่ที่ 8 บ้าน
หมากเฟือง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยยาง จุด
หนองบ้วถึงหนอง
ขอนแก่น หมู่ที่ 8  
บ้านหมากเฟือง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กล าห้วยยาง  
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ประชาชนมีน้ า
ใช้เพื่อการ 
เกษตร 

หมู่ที่ 9 กองช่าง 

รวม  9  โครงการ   4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 58 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตร            
    3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
หมู่ที่ 1 - 12 

เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม 
อาชีพ หมู่ที่ 1 - 12 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

12 กลุ่ม 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 80 
ของกลุ่ม
อาชีพมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สมาชิก 
กลุ่มอาชีพ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

หมู่ที่ 1- 
หมู่ที่ 12 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ 
เยาวชน ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผูด้้อยโอกาส 

เพื่อให้ผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยเอดส์เยาวชน  
ผู้พิการและผูด้้อย 
โอกาสมรีายได ้
มีงานท า 

ผู้สูงอาย ุ
เยาวชน  

ผู้ป่วยเอดส ์
ผู้พิการและผู ้
ด้อยโอกาสม ี

รายได้มีงานท า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละครั้ง ผู้สูงอายุ
เยาวชน 
ผู้ป่วยเอดส์ 
และผูด้้อย 
โอกาสมรีายได ้
มีงานท า 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

รวม  2  โครงการ   340,000 340,000 340,000 340,000 340,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 59 
         
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 3. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาการเกษตร            
    3.3 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อการ 
เกษตรหรือระบบ  
กระจายน้ า 1 - 12 

เพื่อให้เกษตรกร 
มีน้ าใช้เพื่อการ 
เกษตร 

บ่อบาดาล 
พลังงานแสง 

อาทิตย์ 

- 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อบาดาล
พลังงาน
แสงอาทิตย์  
หมู่ที่ 1-12 
พร้อมระบบ
กระจายน้ า 

เกษตรกร หมู่ที่  
1-12 มีบ่อ
บาดาลพลังงาน 
แสงอาทิตย์ 
พร้อมระบบ
กระจายน้ า 

หมู่ที่ 1- 
หมู่ที่ 12 

กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมอาคาร 
โรงปุ๋ยหมู่บ้านพร้อมเท
คอนกรีตหน้าลานโรง
ปุ๋ยหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 
บ้านโพนงาม 

เพื่อให้เกษตรกร 
มีสถานท่ีเก็บปุ๋ย 

ต่อเติมอาคาร 
โรงปุ๋ย 1 หลัง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

ต่อเติมอาคาร 
โรงปุ๋ย หมู่ที่ 6 

หมู่ที่ 6 กองช่าง 

3 ปรับปรุงซ่อมแซม
ครุภณัฑ์สถานสีูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 8  
บ้านหมากเฟือง 

เพื่อให้เกษตรกรม ี
น้ าใช้เพื่อการ 
เกษตรเพียงพอ 

เกษตรกร 
หมู่ที่ 7 และ 

หมู่ที่ 8 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เกษตรกร  
หมู่ที่ 7 

และหมู่ที่ 8 

เกษตรกร  
หมู่ที ่7 และ 
หมู่ที่ 8 มีน าใช้
เพื่อการเกษตร
เพียงพอ 

หมู่ที่ 7 
และ 

หมูที่ 8 ่ 

กองช่าง 

รวม  3  โครงการ   700,000 3,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000     
รวมท้ังสิ้น 14 โครงการ   5,040,000 8,040,000 6,040,000 6,040,000 6,040,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 60 
          

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต            
    4.1 แผนงานสาธารณสุข            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครการรณรงค์ป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

เพื่อจัดซื้อน้ ายา
เคมีทรายอะเบท 
น้ ามันเบนซินและ
ดีเซล 

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 12 หมู่บ้าน ต าบลหนองบ่อ 
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

2 โครงการรณรงค์และ 
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อสุนัขและแมว
ไม่เป็นโรคพิษสุนัข
บ้า 

จ านวน 12  
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 12 หมู่บ้าน สุนัขและแมว 
ไม่เป็นโรค 
พิษสุนัขบ้า 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

3 โครงการณรงค์ป้องกัน 
โรคเอดส ์

เพื่อป้องกันผู้ติด
เชื้อรายใหม ่

ประชาชนใน 
ต าบลหนองบ่อ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 12 หมู่บ้าน ประชาชนมี
ความเข้าใจใน
การป้องกัน
โรคตดิต่อ 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

4 โครงการพัฒนา
สุขาภิบาลเพื่อป้องกัน
โรคและเหตุร าคาญ 

เพื่อให้ประชาชนม ี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคและ
เหตุร าคาญ 

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 12 หมู่บ้าน ต าบลหนองบ่อ 
ปราศจากโรค 
และเหตุร าคาญ 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 
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แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต            
    4.1 แผนงานสาธารณสุข            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการพัฒนา
เครือข่ายและศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสม.) ต าบลหนองบ่อ 

เพื่อให้อาสาสมคัร 
สาธารณสุขมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน 

อาสาสมัคร 
สาธารณสุข 

ต าบลหนองบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละครั้ง ประชาชนม ี
สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

6 สมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 
ในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที่หรือท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนม ี
สุขภาพร่างกาย 
แข็งแรง 

ประชาชนใน 
ต าบลหนองบ่อ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละครั้ง ประชาชน
ต าบลหนองบ่อ 
มีสุขภาพ 
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

7 อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน 
อุดหนุนการด าเนิน 
งานด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 12  
หมู่บ้าน 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ปีละครั้ง ประชาชน
ต าบลหนองบ่อ 
มีสุขภาพ 
ร่างกาย
แข็งแรง 

ส านัก
ปลัด 
อบต. 

ส านักปลดั 
อบต. 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 62 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต            
    4.1 แผนงานสาธารณสุข            

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการหมู่บ้าน/
โรงเรียน สะอาด
ปราศจากขยะ ด้วย
นวัตกรรม 

เพื่อลดปรมิาณขยะ 
และส่งเสรมิการคดั 
แยกขยะตั้งแต ่
ต้นทาง 

12 หมู่บ้านใน 
ต าบลหนองบ่อ 
และโรงเรียน 

5 แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปีละครั้ง หมู่บ้าน,โรงเรียน 
ในต าบลหนองบ่อ 
มีการคัดแยกขยะ 
ตั้งแต่ต้นทาง 

12 
หมู่บ้าน 
โรงเรียน  
5 แห่ง 

ส านักปลดั 
อบต. 

9 โครงการก่อสร้าง
เตาเผาขยะปา่ช้า 
บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ 1 

เพื่อก าจัดขยะ 
มูลฝอย หมู่ที่ 1 
บ้านหนองบ่อ 

บ้านหนองบ่อ 
หมู่ที่ 1 

100,000 - 100,000 - 100,000 1 จุด เพื่อลดปัญหา 
มลพิษใน
อากาศ 

หมู่ที่ 1 กองช่าง 

10 โครงการรณรงค์การ
จัดการขยะจากต้นทาง
ต าบลหนองบ่อ 

เพื่อก าจัดขยะจาก 
ต้นทาง ต าบล 
หนองบ่อ 

หมู่ที่ 1 - 12 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปีละครั้ง เพื่อลดปัญหา 
มลพิษใน
อากาศ 

หมู่ที่  
 1 - 12 

ส านักปลดั 
อบต. 

รวม 10 โครงการ   1,040,000 940,000 1,040,000 940,000 1,040,000     
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แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต               
      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน                  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขุดลอกสระน้ า 
(หน้าป่าช้า) หมูที่ 1 
บ้านหนองบ่อ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 200,000 - 250,000 - 300,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบ้าน 
หนองบ่อ ม. 1 
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 1 กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกหนอง
ปู่ชาพร้อมเปลี่ยนท่อ 
หมู่ที่ 2 บ้านหนองบ่อ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 300,000 300,000 - 300,000 - ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบ้าน 
หนองบ่อ ม. 2 
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 2 กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกห้วยโท
ตอนบน หมู่ที่ 6 บ้าน
โพนงาม 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 1,000,000 - 1,500,000 - 2,000,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

มีน้ าเพียงพอ
เพื่อการเกษตร 

หมู่ที่ 6 กองช่าง 

4 โครงการขุดลอกห้วย
เปือย หมูที่ 8 บ้าน
หมากเฟือง 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบ้าน 
หนองบ่อ ม. 8 
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 

5 โครงการขุดลอกล า
ห้วยนางออ จากท่ีดิน
นางถวิล ถึงที่ดินนาย
ล ามัย ด้วงค าภา 
หมู่ที ่11 บ้านโพนดู่ 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบ้าน 
หนองบ่อ ม. 11 
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 11 กองช่าง 

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 64 
 

แบบ ผ.02 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต               
      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน                  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นเพื่อการเกษตร
ล าห้วยผักดอก หมู่ที่ 4 
บ้านยางค า 

เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกลด 
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง 300,000 - 400,000 - 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบา้น 
ยางค า ม. 4 ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างฝาย
คอนกรีตเสริมเหล็กล า
ห้วยผักดอกตอนบน 
หมู่ที่ 4 บ้านยางค า 

เพื่อเก็บกักน้ าไว้ใช้ 
ในช่วงฤดูแล้ง 

1 แห่ง 300,000 500,000 - 700,000 - ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

เกษตรกรบา้น 
ยางค า ม. 4 ใช้
ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 4 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นล าห้วยยาง จุด
หนองบัว ถึงหนอง
ขอนแก่น หมู่ที่ 8 
บ้านหมากเฟือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

การระบายน้ า 
ไหลสะดวกลด 
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กล าห้วยยาง  
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวกลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง 

1 แห่ง 500,000 - 500,000 - 300,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

การระบายน้ า 
ไหลสะดวกลด 
ปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

หมู่ที่ 9 กองช่าง 
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แบบ ผ.02 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต. หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 
 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6             
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครพนม             
 4. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต               
      4.2 แผนงานเคหะและชุมชน                  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ 
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

ที่มาของ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
ที ่

รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างประต ู
ระบายน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (บล็อคคอน
เวิสหนองสุ่มแข้) 
(ท่อเหลี่ยม) หมู่ที่ 8  
บ้านหมากเฟือง 

เพื่อให้การระบาย
น้ าไหลสะดวก 
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

ประตรูะบาย 
น้ า 1 แห่ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

การสญัจรไปมา 
ของประชาชน 
มีความสะดวก
ขึ้น 

หมู่ที่ 8 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้าง
สะพานคอนกรตีเสริม
เหล็กล าห้วยยาง  
หมู่ที่ 9 บ้านดงบัง 

เพื่อให้การสัญจร 
ไปมาของ
ประชาชน 
มีความสะดวกข้ึน 

สะพาน 1 แห่ง 1,000,000 - 1,000,000 - 1,000,000 ร้อยละ70ของ 
ประชาชนม ี
ความพึงพอใจ 

การสญัจรไปมา 
ของประชาชน 
มีความสะดวก
ขึ้น 

หมู่ที่ 9 กองช่าง 

รวม  11 โครงการ   5,500,000 3,610,000 5,550,000 2,900,000 6,000,000     
รวมท้ังสิ้น  21 โครงการ   6,510,000 4,520,000 6,560,000 3,810,000 7,010,000     

           แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.หนองบ่อ (พ.ศ. 2566 - 2570)  หน้าที่ 66 
 
 

แบบ ผ.02 


