คานา
เนื่องด้วยตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๖ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
อุทัยสวรรค์ ต้องดาเนินการจึงจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลวังโพธิ์ได้ โดยได้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ประเด็นที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนามา
วิเคราะห์เพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสนอคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
๓. คระกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสนอแนะผู้บริหารท้องถิ่น
๔. กรณีองค์การบริหารส่วนตาบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนท้องถิ่นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ ในคราวประชุม สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑2 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ จึงอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว และดาเนินการประกาศใช้ต่อไป
จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๓ การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๑)
๒. รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ. ๐๒)
๓. รายละเอียดโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ. ๐๒/๑)
๔. บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ. ๐๓)
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล

– 10
11 – 34
36 – 37
38 – 80
81 – 92
93 - 103
104 – 118

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๑ -

ส่วนที่ ๑

หารส่วนตกาบลอุ
ทัยสวรรค์
สภาพทั่วขององค์
ไปและข้อกมูารบริ
ลพื้นฐานขององค์
รปกครองส่
วนท้องถิ่น
ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑.ด้านกายภาพ

ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์

1.1 ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เมื่อวันที่ 2 3 กุมภาพันธ์ 2540 ปัจจุบันที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ตั้งอยู่
เลขที่ 82 หมู่ที่ 6บ้านห้วยนาหลวง ตําบลอุทัยสวรรค์ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ตั้งอยู่ทิศตะวันตก
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอําเภอนากลาง 15 กิโลเมตร และมีระยะทางห่าง
จากจังหวัดหนองบัวลําภู 40 กิโลเมตร
๑.๑.๑ เนื้อที่ ตําบลอุทัยสวรรค์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53.59 ตร.กม. หรือ 33,445.50 ไร่
1.
๒ ภูมิประเทศ พื้นที่ของตําบลส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายสลับกับดินลูกรัง และเป็นที่ราบสูง
บางพื้นที่มีภูเขาแต่ไม่สูงชัน และโดยทั่วไปพื้นที่ไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ดีเท่าที่ควร
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ต.ด่านช้าง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โนนเมือง อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ฝั่งแดง
อ.นากลาง จ.หนองบัวลําภู
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเหล่า
อ.นาวัง
จ.หนองบัวลําภู
แผนทีพ่ อสังเขปตาบลอุทยั สวรรค์

แผนที่แสดงขอบเขตตาบลอุทย
ั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
๐

๑

๐.๕

๒

มาตราส่ วน ๑ : ๓๐๐๐๐
วัดป่ าสันติธรรม
วัดเทพมงคลพิชย
ั โรงเรียนบ้ านหนองด่ าน
บ้ านหนองด่ าน
บ้ านกุดผึง้
บ้ านแก้ วมุงคุณ
วัดศรี สาราญราษฎร์ มุงคุณ

บ้ านด่ านค้ า
ห้ วย
พะเ
นี

ยง

ห้ วยน

น้
กาน
ห้ วย

า้ จาน

หมู่ท่ ี 12
บ้ านภูเขาวงษ์

โรงเรี ยนบ้ านภูเขาวงษ์ ( ร้ าง )

โรงเรียนบ้ านท่ าอุทย
ั

โรงโม่ ศิลาต้ อยติ่ง

50 ม.12

ผ.ท.4

แน่น

นาง
ใหม่ 86 ม.12
สาระ
พิ นิจ

ร้ านค้ า ชุมชนบ้า นท่า อุทยั ม.1
ผ.ท.4

โรงเรียนบ้ านโนนสวาทหนองไพบูลย์

ผ.ท.4

วัดศรีอุทย
ั
สถานีอนามัยบ้ านท่ าอุทย
ั

หมู่ท่ ี 1
บ้ านท่ าอุทย
ั

ผาจา้ นา้

อย

บ้ านท่ าอุทัยเหนือ

นาย
อรรค

ให
กาน
ห้ วย

ญ่

ผ.ท.1
28 ม.2
เอกสารสิทธิ์
นายสมชาย อนุศผ.ท
รี .4
ผ.ท.5

สานักสงฆ์ วัดป่ าภูเขาวงษ์

18 ม.2
ผ.ท.4
กองทุ นชุ มชนสาธิ ตบ้านโนนสวาท

วัดศรี สวาท

หมู่ท่ ี 2
บ้ านโนนสวาท

สานักสงฆ์
ยศ
14/1 ม.7
วุ ฒิ

ร้ าน
สหการ
บ้าน
หนอง 27 ม.7
ไพบูลย์

ผ.ท.4

สานักสงฆ์ บ้านหนองหินตัง้

หมู่ท่ ี 7
บ้ านหนองไพบูลย์

สานักสงฆ์ นาหลวงนามมงคล
หมู่ท่ ี 6

ห้ วยกาน

หมู่ท่ ี 9
บ้ านวังประทุม

สานักสงฆ์ ใหญ่ ไตรคาม

ใหญ่

ผ.ท.4

ทีทาการองค์ การบริ หารส่ วนตาบลอุทัยสวรรค์

เขื่อนดิน
บ้ านห้ วยนาหลวง
สนามกีฬา
โรงเรี ยนบ้ านหนองด้ วงวังประทุม
วัดมงคลวาปี

นายสุ
พ จน์
32/1 ม.9 ผ.ท.4
บาเพ็ญ
ศิลป์

ผ.ท.1
98/3 ม.3
เอกสารสิทธิ์
นางสกาว จิตธิมล
ผ.ท.5

นาย102 ม.9
บุญ
สงค์

หนอง

กอง
ทุน
พั ฒนา
หมู่
บ้าน
บ้าน
หนอง
ด้วง
ม.3
ผ.ท.4

53 ม.3 ผ.ท.4
นายสมศั กดิ์ สีทอง

ที่ตงั ้ สานักงาน อบต.อุทย
ั สวรรค์ ( เดิม )

นิ
าฮ
ยอ
ห้ว

หมู่ท่ ี 3

บ้ านใหม่ สามพลัง

บ้ านหนองด้ วง

ภูกระโจม

45/1 ม.5 ผ.ท.4
นายกองศิลป์ ชื่นชม

นาย
ธรรม
นูญ
26
ม.6
ปัน
้

อ่ างเก็บนา้ ห้ วยนาหลวง

สนามกีฬา
โรงเรี ยนบ้ านหินตัง้ บังพระจันทร
ภูคร่ าว

ศาลาทางเข้ า อบต.เก่า

หมู่ท่ ี 11
บ้ านโพธิ์ศรี สมพร

หมู่ท่ ี 5
บ้ านซาขอนแก่ น
สานักสงฆ์ ซาขอนแก่ น

แสวง46 ม.11
ผ.ท.4
เค้า
โพธิ์

โรงเรี ยนบ้ านหนองกุงศรี โพธิ์ศรี สมพร

ผ.ท.4
ร้ านค้ า ชุมชนม.11

วัดราษฎร์ สามัคคี
7/2 ม.10
ผ.ท.4
นายวาสนา ภูโคกยาง
ผ.ท.4
ร้ านค้ า ชุมชนบ้า นหนองกุงศรี ม.10

โรงเรี ยนซาขอนแก่ น

หมู่ท่ ี 10
สานักสงฆ์ ชัยมงคล
บ้ านหนองกุงศรี
ห้ วยเตย
หมู่ท่ ี 8
บ้ านชัยมงคล
สนามกีฬา
สถานีอนามัยโนนสวรรค์ ชัยมงคล
วัดโนนสวรรค์ โรงเรี ยนบ้ านโนนสวรรค์ ชัยมงคล
หมู่ท่ ี 4
บ้ านโนนสวรรค์

ห้ วยอาฮิน

121 ม.8
นางวั นทอง

นาง
มุข 165/1ม.8 ผ.ท.4
พ รม
ขรยาง

โรงเรี ยนภูพระ ( สาขาบ้ านมอเลีย้ ว )
สานักสงฆ์ เกษมสุข
ภูป่าเป้า

นาย
ไพบู196
ลย์ ม.4
โสภา

ผ.ท.4

93/3 ม.4

สานักสงฆ์ ภูสวรรค์

บ้ านมอเลิย้ ว
ภูคราว

นา้ ม
อ

นา้ มอเหนือ
โรงเรี ยนบ้ านภูพระโนนผักหวาน
สานักสงฆ์ ภูพระวนาราม

ภูป่าไผ่

า้
คนู

บ้ านโนนผักหวาน

บ้ านภูพระ
สานักสงฆ์ ประชามงคล

บ
ห้วย

นา้ มอ

อน
บ้ านนารุ่ งเรื อง

เครื่ องหมาย , สัญลักษณ์

แนวเขต อบต.อุทัยสวรรค์

วัด

แผนที่ภาษี ( แผนที่แม่ บทขัน
้ ที่ ๑ )

ถนนสายหลัก,ถนนคอนกรี ต

โรงเรี ยน

องค์ การบริ หารส่ วนตาบลอุทย
ั สวรรค์

ถนนสายรอง,ถนนลูกรั ง ,ทางเกวียน

สานักสงฆ์

อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

ทางรถไฟ

สถานที่ราชการ

ลานา้ ,แม่ นา้ ,ทางนา้ ไหล ,คลองนา้

สถานีอนามัย
หมุดหลักเขต

หนองนา้ , บึง ,คลอง

ที่ตัง้ หมู่บ้าน
ภูเขา

มาตราส่ วน ๑ : ๓๐๐๐๐

**************************************
จัดทาโดย
ห้ างหุ้นส่ วนจากัด เค เอส จี เซอร์ เวย์ กรุ๊ ป
196/3 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทร. 043-348791 , 01-2600794 , 06-6427039

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๒ ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศในตําบลอุทัยสวรรค์ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับ ตําบลอื่น ๆ ในอําเภอ
นา
กลาง จังหวัดหนองบัวลําภู และใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพภูมิอากาศ
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจําปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ
จะมีฝนตกเฉพาะในฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและฤดูร้อน
ฤดูร้อน อยู่ในระหว่างเดือน มีนาคมถึงเมษายน อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34 - 36 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงตุลาคม และจะตกมากในเดือน สิงหาคม-กันยายน เนื่องจาก
อิทธิพลพายุดีเปรสชัน
ฤดูหนาว อยู่ในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ อากาศจะหนาวมากในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม โดยมี
อุณหภูมิเฉลี่ย 15 - 16 องศาเซลเซียส
๑.4 ลักษณะดิน
ดินส่วนใหญ่ในตําบลอุทัยสวรรค์ จะมีชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินค่อนข้างตื้นชั้นล่างยังคงเป็นดิน
เหนียว ดินลูกรังมีการระบายน้ําค่อนข้างเร็ว
๒.ด้านการเมืองการปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ มีหมูบ่ า้ นอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้งหมด 12
หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

บ้านท่าอุทัย
บ้านโนนสวาท
บ้านหนองด้วง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านซําขอนแก่น
บ้านห้วยนาหลวง
บ้านหนองไพบูลย์
บ้านชัยมงคล
บ้านวังประทุม
บ้านหนองกุงศรี
บ้านโพธิ์ศรีสมพร
บ้านท่าอุทัยเหนือ

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายจันเพ็ญ เดชปก
นายสวรรค์ เจริญเพชรทรัพย์
นายคําพอง บุญวิเทียน
นายปัก บุญคาน
นายวิเชียร อุทัยสา
นายปฐพี ภูนาสอน (กํานัน)
นายแหวน จันทราคีรี
นางติ๋ม นามรักษ์
นายเสน่ห์ จันดา
นายโสภา มุมวัน
นายวิชัย ภูวันนา
นายกิ่งศักดิ์ พูลเกษม

๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ แบ่งการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
อุทัยสวรรค์ เป็น ๑ เขตการเลือกตั้งโดยใช้เขตองค์การบริหารส่วนตําบล มีนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 1
คน การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งจํานวน ๑๒
หมู่บ้าน มีสมาชิก จํานวน ๒๔ คน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๓ ๓.ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร
ในปี 25 62 จํานวนประชากรในตําบลอุทัยสวรรค์ มีจํานวนทั้งสิ้น 6, 583 คน เป็นชาย 3,3 12 คน
เป็นหญิง 3,271 คน จํานวนครัวเรือน 1,762 ครัวเรือน มีรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อบ้าน
บ้านท่าอุทัย
บ้านโนนสวาท
บ้านหนองด้วง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านซําขอนแก่น
บ้านห้วยนาหลวง
บ้านหนองไพบูลย์
บ้านชัยมงคล
บ้านวังประทุม
บ้านหนองกุงศรี
บ้านโพธิ์ศรีสมพร
บ้านท่าอุทัยเหนือ
รวม

จานวนประชากร
จานวน
ชาย
หญิง
รวม ครัวเรือน
377 382 759
201
136 126 262
81
214 197 411
131
554 547 1,101 263
165 162 327
89
170 178 348
126
148 142 290
75
183 154 337
93
189 164 353
88
535 532 1,067 268
328 353 681
180
313 334 647
167
3,312 3,271 6,583 1,762

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน
นายจันเพ็ญ เดชปก
นายสวรรค์ เจริญเพชรทรัพย์
นายคําพอง บุญวิเทียน
นายปัก บุญคาน
นายวิเชียร อุทัยสา
นายปฐพี ภูนาสอน (กํานัน)
นายแหวน จันทราคีรี
นางติ๋ม นามรักษ์
นายเสน่ห์ จันดา
นายโสภา มุมวัน
นายวิชัย ภูวันนา
นายกิ่งศักดิ์ พูลเกษฒ

ที่มา : สํานักทะเบียนราษฎร์ อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562
๔.สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ จํานวน ๘ แห่ง
๔.๑.1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง (อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์)
๔.๑..2. โรงเรียนบ้านท่าอุทัย
๔.๑.3. โรงเรียนบ้านโนนสวาทหนองไพบูลย์
4.๑.๔. โรงเรียนบ้านหนองด้วง-วังประทุม
๔.๑.5. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ –ชัยมงคล
๔.๑.6. โรงเรียนซําขอนแก่นวิทย์
๔.๑.7. โรงเรียนบ้านหนองกุงศรี –โพธิ์ศรีสมพร
๔.๑.๘. โรงเรียนการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ตําบลอุทัยสวรรค์
๔.๒ การสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล
จํานวน 2 แห่ง
๔.๒.1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าอุทัย
๔.๒.2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโนนสวรรค์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๔ ๕.ระบบบริการขั้นพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ถนนทางหลวงชนบท (หมายเลข 4001) จํานวน 1 สาย
ถนนลาดยาง
จํานวน 13 สาย
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน
จํานวน
67 สาย
ถนนหินคลุก จํานวน
20 สาย
ถนนลูกเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
จํานวน 17 สาย
ถนนลูกรังภายในหมูบ่ า้ น จํานวน
15 สาย
ถนนลูกรังเพือ่ การเกษตร จํานวน 36 สาย
๕.๒ การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
- มีไฟฟ้าสาธารณะริมทาง
๕.๓ น้าประปา
- ประปา อบต.อุทัยสวรรค์ 1 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จํานวน 12 หมู่บ้าน
๕.๔ การโทรคมนาคมและการสื่อสาร
-หอกระจายข่าว จํานวน 12 แห่ง
-หอกระจายข่าวไร้สาย อบต. จํานวน 12 จุด
6.ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ประชากรหลักส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 มีอาชีพหลักคือทําไร่อ้อย รองลงมาคืออาชีพทํานา ทําไร่มันสําปะหลัง ทํา
ไร่ข้าวโพด รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
๖.๒ การประมง
๖.๓.การปศุสัตว์
ฟาร์มหมู
จํานวน 1 แห่ง
๖.๔ การบริการ
ร้านเสริมสวย
จํานวน 5 แห่ง
ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์
จํานวน 5 แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
วัดภูถ้วยทองบ้านหนองไพบูลย์
อ่างเก็บน้ําห้วยนากลวง บ้านหนองด้วง
วัดผาถ้าํ พระ บ้านท่าอุทัย
วัดผาถ้ําฆ้อง บ้านท่าอุทัยเหนือ
๖.๖ อุตสาหกรรม
โรงโม่หิน
จํานวน
1 แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
สถานบันการเงินตําบลอุทัยสวรรค์ จํานวน ๒
แห่ง
กองทุนเศรษฐกิจชุมชน
จํานวน 12 กลุ่ม
กองทุนแม่ จํานวน 1 กลุ่ม
กองทุนหมู่บ้าน
จํานวน 12 กลุ่ม
ปั๊มน้ํามัน
จํานวน2 แห่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๕ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
จํานวน 1 แห่ง
ร้านค้า
จํานวน 13 แห่ง
โรงสีข้าว
จํานวน 10 แห่ง
ศูนย์วิจัยอ้อยโรงงานน้ําตาลเอราวัณ
จํานวน 1 แห่ง
ร้านเสริมสวย
จํานวน 5 แห่ง
ร้านซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์
จํานวน 5 แห่ง
ร้านอินเตอร์เน็ต
จํานวน 5 แห่ง
๖.๘ แรงงาน
แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตําบล ส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเป็นสําคัญและ ในบาง
ครัวเรือนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะ ทําการจ้างแรงงานที่มีอยู่ในตําบลเข้ามาช่วยในฤดูกาลผลิต เมื่อสิ้นสุด
ฤดูกาลแล้ว มีแรงงานว่างงานจากภาคเกษตรกรรมจะไปทําการรับจ้างแรงงานทั่วไปในกรุงเทพ หรือจังหวัด
ใกล้เคียง
๗.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ข้อมูลแหล่งน้าเพือ่ การเกษตร
- ลําน้ํา, ลําห้วย และอื่นๆ จํานวน 15 แห่ง
ข้อมูลด้านแหล่งน้ากินน้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภคหรือบริโภค)
-ฝาย จํานวน 15 แห่ง
-บ่อน้ําตื้น จํานวน
1 แห่ง
-บ่อโยก จํานวน 22 บ่อ
-ระบบประปาบาดาล จํานวน 1
80 แห่ง
-ระบบประปาผิวดิน จํานวน 1 แห่ง
-สระน้ํา จํานวน 7 แห่ง
-อ่างเก็บน้ํา จํานวน 1 แห่ง
๘.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ตําบลอุทัยสวรรค์ นับถือศาสนาพุทธ และมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา
- สถาบันและองค์กรศาสนา
ชื่อวัด/สานักสงฆ์

ที่ตั้ง

สํานักสงฆ์ผาถ้ําพระ
วัดศรีสวาท
สํานักสงฆ์โขลงช้างป่า
วัดมงคลวาปี
วัดโนนสวรรค์ศิลาราม
วัดป่าภูสวรรค์
วัดซําขอนแก่น
วัดนาหลวงนามมงคล

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6

จานวนโบสถ์/
ศาลาการเปรียญ
1
1
1
1
1
1
1
1

จานวนเมรุ
1
1
1
1
1

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๖ ชื่อวัด/สานักสงฆ์

ที่ตั้ง

จานวนโบสถ์/
ศาลาการเปรียญ
1
1
1
1
1
1
8

จานวนเมรุ

วัดภูถ้วยทอง
หมู่ที่ 7
วัดบ้านชัยมงคล
หมู่ที่ 8
วัดป่าวังประทุม
หมู่ที่ 9
วัดราษฎร์สามัคคี
หมู่ที่ 11
วัดป่าผาถ้ําฆ้อง
หมู่ที่ 12
วัดศรีอุทัย
หมู่ที่ 12
รวมทั้งสิ้น
14
9.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ตําบลอุทัยสวรรค์ มีป่าสาธารณะบ๊ะออนซอน มีเนื้อที่ประมาณ 2,375 ไร่
๑๐.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1. อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จํานวน 6
1
2. หนึ่งตําบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จํานวน 6 คน
3. กล้อง CCTV
จํานวน 4 จุด
4. หน่วยบริการประชาชน (ป้อมตํารวจ) จํานวน 1 แห่ง
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. จํานวน 1 แห่ง

1
1
1
1
8

คน

11.ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
11.1. ศักยภาพภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อํานาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
อานาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
- ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน
ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ
อานาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
- บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หนังสือสั่งการ และระเบียบของทางราชการ
- จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
อานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ทําหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้ง และ ลงทะเบียน
ข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์ งาน
งบประมาณ งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์ และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ และงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่ของกองคลัง
ทําหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทําฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน งานบัญชี
งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานงบการเงิน และงบทดลอง งานแสดงฐานะงบการเงิน งานภาษี
อากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า งานพัฒนารายได้ งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ งานงบทะเบียนควบคุม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๗ และเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี งานพัสดุ งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และ
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่ของกองช่าง
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ํา งานข้อมูลก่อสร้าง งาน
ออกแบบและควบคุมอาคาร งานประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร งานออกแบบและบริหาร
ข้อมูล งานสาธารณูปโภค งานประมาณ กิจการประปา งานไฟฟ้าสาธารณะ งานระบายน้ํา และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่ของกองสวัสดิการสังคม
- ทําหน้าที่เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริม สวัสดิการเด็กและเยาวชน การพัฒนา
ชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด การให้ คําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากการที่องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ได้กําหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ดําเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ได้กําหนดตําแหน่งของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง ให้ตรงกับภารกิจหลักและภารกิจรองที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น โดยมีโครงสร้างส่วน
ราชการตามแผนอัตรากําลังสามปี ดังนี้
ข้อมูลจานวนบุคคลฝ่ายการเมืองแยกเป็น
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ประกอบด้วย
1.1 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
จํานวน 1

คน

อัตรากาลัง
ส่วนราชการ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ปลัด อบต.
1
1
รอง ปลัด อบต.
1
1
สานักงานปลัด อบต.
4
7
4
4
19
กองช่าง
1
4
1
6
กองคลัง
2
1
3
6
กองสวัสดิการสังคม
2
1
3
รวม
5
13
1
8
9
36
1.2 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์
จํานวน 2 คน
1.3 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ จํานวน 1 คน
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ จํานวน 2
3 คน
กระบวนการบริหารงานบุคคล
จากภารกิจ อํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลในการส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์จึงมี
แนวทางกระบวนการพัฒนาและบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับภารกิจ โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๘ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม และจริยธรรม อันจะทําให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ทุกคนทุกตําแหน่งได้รับการพัฒนาภายในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบลอุทัยสวรรค์ ทั้งนี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การ
ปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนาส่วนตําบล
เพื่อให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบังเกิดผลดีต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป
งบประมาณ
รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
รายได้จัดเก็บเอง
1. หมวดภาษีอากร
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีบํารุงท้องที่
- ภาษีป้าย
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
- ค่ารับการผิดสัญญา
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- ดอกเบี้ย
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- ค่าขายแบบ
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่ อปท.
1. ภาษีจัดสรร
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แผน)
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (จัดสรร 1 ใน 9)
- ภาษีสุรา
- ภาษีสรรพสามิต
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
- ค่าภาคหลวงแร่
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ
- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.
1. หมวดเงินอุดหนุน
- เงินอุดหนุนทั่วไป
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย
1. งบกลาง
2. เงินเดือน
3. ค่าจ้างประจํา
4. ค่าจ้างชั่วคราว
5. ค่าตอบแทน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

-๙ 6. ค่าใช้สอย
7. ค่าวัสดุ
8. ค่าสาธารณูปโภค
9. เงินอุดหนุน
10. ค่าครุภัณฑ์
11. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
12. รายจ่ายอื่น
เครื่องมือและอุปกรณ์
1. รถยนต์นั่งส่วนกลาง จํานวน
1 คัน
2. รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค์
จํานวน 1 คัน
3. รถอเนกประสงค์ (รถกระเช้า) จํานวน 1 คัน
4. รถตัดหญ้าแบบเดินตาม จํานวน 1 คัน
5. เครื่องขยายเสียงพร้อมลําโพง จํานวน 1 เครื่อง
6. โปรเจคเตอร์ จํานวน 1 ตัว
7. รถขยะ จํานวน 1 คัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
สานักงานปลัด
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
๑.๑ งานกิจการสภาท้องถิ่น
๑.๒ งานส่งเสริมการเกษตร
๑.๓ งานธุรการ
๒.งานการเจ้าหน้าที่
๓.งานนโยบายและแผน
๔.งานนิติการ
๕.งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๖.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รองนายก อบต.

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

หน่วยตรวจสอบภายใน

กองคลัง
ผู้อานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต้น )

กองช่าง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

๑.งานการเงิน
๒.งานการบัญชี
๓.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
๔.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

๑.งานก่อสร้าง
๒.งานประสานสาธารณูปโภค
๓.งานผังเมือง

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
1.งานสวัสดิการและงานพัฒนา
ชุมชน
2.งานสังคมสงเคราะห์
3.งานส่งเสริมอาชีพและงานพัฒนา
สตรี

~ ๑๑ ~

ส่วนที่ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กาหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบ
ในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศใน
กลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความ
หลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญ อาทิ อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๒ ~
ช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่า ขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สาคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทาให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว
ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความ
ขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลัก
เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี
ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงาน
และวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัด
สวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความ
มั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตาแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค
และเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสาคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่
อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนาไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาท
ของประเทศมหาอานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอานาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอานาจทาง
เศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกาหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปิดเสรีในภูมิภาคที่นาไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๓ ~
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน
อาทิ เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะ
เป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น
แนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้า
และบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
ในขณะเดียวกัน
โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทาให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจานวนแรงงานไทยที่ลดลง
ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทาให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น
ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมี
แรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทาให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น
ซึ่งจะยิ่งทาให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหาร
และน้า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสีย
ความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี
ระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละ
ประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน
ทาให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสาคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและ
เข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สาคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วน
ของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๔ ~
โรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้น อาจ
นาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและ
รองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี
โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ
โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะ
งานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานใน
ปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทาให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผล
ให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจาเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ดาเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจาเป็นต้องมี
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่า
ทันและปรับตัวให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้องมี
การพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิด
การสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จาก
การพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้า และนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน
นอกจากนี้
ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงาน
และอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการ
แข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูป
ระบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนใน
ชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๕ ~
โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจาเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจาเป็นต้องกาหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ
พร้อมทั้งแนว
ยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดาเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต
เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป
และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก
และมี
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๖ ~
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๗ ~
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑

(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
(๑) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเอง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสา นึกมี
ความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอภาค

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๘ ~
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน
ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน
๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓
.๒. เปูาหมายรวม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
๔
.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๙ ~
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ
๕.๑ หลักการ
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗'
เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตาแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
โดยมีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน
๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่
บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่ง
สกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและ
แอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน
๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ -พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่าสุด คือ จังหวัดเลย
๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จาแนก
เป็นพื้นที่ปุาไม้ ๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และ
พื้นที่ใช้ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค
๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ
๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และ
ขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
๑.๕.๒ แหล่งน้า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลา
น้าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๐ ~
ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม
๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้ จาน
วน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตากว่า
ค่าเปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น
ปุาเบญจพรรณ
๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่
ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒
๒.๒ รถไฟ
๒.๓ สนามบิน
๒.๔ ด่านชายแดน
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างดาเนินการใน
ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)
๒.๖ บริการสาธารณูปโภค
๒.๖.๑ ไฟฟูา
๒.๖.๒ ประปา
๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน
๔. ประชากรและสังคม
๔.๑ ประชากร
จานวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ย
ร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒
ของประชากรภาค ตามลาดับ
๔.๒ แรงงาน
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ
มีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ
56.48 ในปี ๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๑ ~
60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60
๔.๓ การศึกษา
สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗
แห่ง ในจานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ
๔.๔ สาธารณสุข
มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป
(รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7
แห่ง
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓
ของพื้นที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ปุาไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี
๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ
การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปุาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จานวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่
ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ปุา
มากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย
๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี
๖. สภาวะแวดล้อม
๖.๑ จุดแข็ง
๖.๒ จุดอ่อน
๖.๓ โอกาส
๖.๔ ภัยคุกคาม
๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่า
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๒ ~
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว
๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง”
๘.๒ วัตถุประสงค์
๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค
๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้
๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ากว่าระดับประเทศ
๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๘.๓ เป้าหมาย
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ้น
๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง
๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ค่าฐาน
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖๕ 2562-2565
อัตราการเจริญเติบโต 892,676
ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัว ขยายตัวเฉลี่ย
ทางเศรษฐกิจของภาค ล้านบาท
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 3.5ต่อ
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ปี 2559)
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ปี
3.5
3.5
3.5
3.5
สัมประสิทธิ์ความไม่ 0.446
ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่า ลดลงต่ากว่า
เสมอภาค (Gini
(ปี 2560)
กว่า
กว่า
กว่า
กว่า
0.446
Coefficient)ในการ
0.446
0.446
0.446
0.446
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๓ ~
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจ
ภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค
8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ

 แผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(อุดรธานี เลย หนองคาย หนองบัวลาภู และบึง)กาฬ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ. 2561 -2564 )

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน การ
สร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคู่ไปกับการเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ด้านอารยะธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวให้โดดเด่นมีจุดขายในด้านของอัตลักษณ์ มีการเชื่อมโยงเรื่องราว
ที่เกี่ยวกับอารยะธรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงบนเส้นทาง ( Routes)
การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน
มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาใช้ในภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต สนับสนุนปัจจัยพื้นฐาน ทางการเกษตร การแปรรูป ลด
ต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและก้าวสู่เกษตรอินทรีย์ อย่างยั่งยืน

 แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลาภู (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน์ จังหวัดหนองบัวลาภู ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
3.1 วิสัยทัศน์
“เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green City”
3.2 พันธกิจ
3.2.1 สร้างความตระหนักและปลูกจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานายความสะดวกเพื่อรองรับ
“Green City”
3.3.3 การปกปูองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๔ ~
3.3 เป้าประสงค์รวม
เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลาภู และผู้มาเยือน มีความสุข มีสุขภาพดี ได้รับการบริการ
จากภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ภายใต้กรอบความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ ความยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
3.4.1 เป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้คนในจังหวัดหนองบัวลาภูมีความสุขภายใต้การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวลาภูที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการจากภาครัฐ
3.4.2 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์
1. ร้อยละที่ลดลงของประชากรที่เป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ (
NCD) ร้อยละ 3 ต่อปี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
GPP จังหวัดร้อยละ 3 ต่อปี
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
GPP ภาคเกษตรร้อยละ 3 ต่อ ปี
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ปุา ร้อยละ
3 ต่อ ปี
5. ร้อยละที่ลดลงของปริมาณขยะ ร้อยละ
3 ต่อ ปี
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสถานประกอบที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ร้อยละ
3 ต่อ ปี
7. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มาเยือนร้อยละ 85 ต่อ ปี
8. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานจังหวัดร้อยละ 85 ต่อ ปี
3.5 กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคม ความมั่นคงภายใน สิ่งแวดล้อม และพลังงานสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1.1 การพัฒนาคน คุณภาพชีวิต เพื่อความสงบสุข
กลยุทธ์ที่
1.2 ฟื้นฟูและปกปูองวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อคงความเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู
กลยุทธ์ที่ 1.3
พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1.4
โฆษณาและประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลาภูในรูปแบบจังหวัดที่มGreen
ุ่งสู่ City
กลยุทธ์ที่ 1.5 การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1.7 การบริหารจัดการทรัพยากรปุาไม้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต การค้าและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.1 การสืบสานตานานและสร้างอัตลักษณ์จังหวัดหนองบัวลาภูเพื่อรองรับการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 2.2 ส่งเสริมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 2.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๕ ~
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการน้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการทาเกษตรแปลงใหญ่
(Smart Farmer)
กลยุทธ์ที่ 3.4 พัฒนาเกษตรกรรม โดยใช้นวัตกรรมสมัยใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ 4.1 ปรับปรุงกลไกขั้นตอนการบริการภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างทีมภาครัฐและเอกชนให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ชุมชนเข็มแข็ง การศึกษากว้างไกล สุขภาพอนามัยดี มีคมนาคมสะดวก”
พันธกิจ (mission)
1. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ จากลุ่มอาชีพในชุมชน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาแหล่งน้าอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
3. พัฒนาด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และร่วมกัน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีของชุมชน รวมถึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาให้เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
5. พัฒนาด้านการเมืองระดับท้องถิ่นและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ อปท. ทางานร่วมกันอย่าง
บูรณาการพร้อมแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
6. พัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดี สร้าง
ความและเข้มแข็งทางด้านครอบครัวให้กับชุมชน
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการออกกาลังกาย และการเล่นกีฬาของ
ประชาชน ให้มีร่างกายที่แข็งแรง
วัตถุประสงค์ (Objectives)
1. เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบุคลากรมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ประชาชน และประชาชนให้ความสนใจ ใส่ใจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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4. เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การเรียนรู้ในชุมชน และประชาชนให้ความสาคัญกับ
ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
5. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับท้องถิ่น และ เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
6. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งบุคลากรมีความสามารถในการช่วยเหลือ
ประชาชน และประชาชนให้ความสนใจ ใส่ใจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. ท้องถิ่นมีการคมนาคมที่สะดวกสบาย
2. ท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3. ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
4. ดูแลรักษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
7. ส่งเสริมทางด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และดาเนินการให้ประชาชนมีสวัสดิการ
ทางสังคมและทั่วถึง
9. การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
ตัวชี้วัด (Key Performance indicators : KPIs)
1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ สาธารณูปโภค
2. ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์
4. ประชาชนมีความพึงพอใจในแหล่งท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว และร้อยละของประชาชนที่
มีสุขภาพที่แข็งแรง
5. ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการให้บริการ
ด้านการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอุทัยสวรรค์
6. รายได้ของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. เพื่อให้ประชาชนผลิตสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
2. พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตผลทางการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๗ ~
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือน
2. มีการพัฒนาสินค้าการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นให้มีความพร้อมต่อการพัฒนา
2. เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (
ASEAN Economic Community : AEC)
3. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
4. เพื่อพัฒนาแหล่งน้าสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง
แนวทางการพัฒนา
1. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน
2. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. จานวนของแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
2. จานวนของถนนที่ได้รับการก่อสร้าง/บูรณะ/ปรุงปรุงเพิ่มขึ้น
3. ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ที่ดีขึ้น
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรและสถานที่ปฏิบัติงาน
3. เพื่อจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการปูองกัน บรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาบุคลากร
2. ส่งเสริม พัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม
2. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรม
3. โครงการ/แผนงานการในการจัดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงการบริหารจัดการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง
2. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นสากลในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
3. เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่
ควบคู่กับการทานุบารุงศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาด้านการศึกษา
2. ส่งเสริม สนับสนุนทานุบารุง ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๘ ~
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา
2. จานวนแผนงาน/โครงการในส่วนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย
2. เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน
2. การพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการและงานบริการสาธารณะได้จัดทามาตรฐาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาเพิ่มระดับขีดความรู้ความสามารถ/ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2. เพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
2. การพัฒนา และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. รายได้ที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. กลุ่มและเครือข่ายต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ
3. ร้อยละของครอบครัว/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้น
4. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
เป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ตาบลอุทัยสวรรค์มีสถานที่ท่องเที่ยว และจุดบริการนักท่องเที่ยว
2. เพื่อสร้างความรัก สามัคคี ด้วยการแข่งขันกีฬา
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง มีสถานที่ออกกาลังกายและมีอุปกรณ์กีฬา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๒๙ ~
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนา ส่งเสริมการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์
1. โครงการ/แผนงาน ในการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จุดบริการนักท่องเที่ยว
จานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรม กีฬา และนันทนาการ

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบล อุทัย
สวรรค์ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
๑๒ และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๓๒ ~

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลได้ใช้การวิเคราะห์
SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการต่างๆ
- ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดอ่อน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาทาให้
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตาบล มีงบประมาณจากัด ทาให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทาลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัด
หนองบัวลาภู หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนตาบล ดาเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น โดยการ
สร้างดุลยภาพระหว่างการกากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ทา
ให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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- การดาเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
เนื่องจากจากัดด้วยอานาจหน้าที่และจานวนงบประมาณที่มีจากัด

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบล อุทัยสวรรค์ นั้น
ได้ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ด้าน
๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพและ
รายได้ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

1.ประชาชนไม่มีภาระหนี้สิน
วางแผนในการดาเนินงาน
2.ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทากิจการและประกอบอาชีพ
3.ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า
4.ผลผลิตทางการกษตรราคา
ตกต่า
๒. ด้านการพัฒนาด้าน 1.ประชาชนต้องการเส้นทาง
โครงสร้างพื้นฐานและ ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
ระบบสาธารณูปโภค และถนนในตาบลชารุดได้รับ
ความเสียหาย
2.ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
เพียงพอ
3.ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถดาเนิน
การครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด
4.ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

1.การวางแผน
2.การลงทุน
3.การพาณิชยกรรม

1.ประชาชนในเขต
1.ประชาชนสามารถวาง
องค์การบริหารส่วน
แผนการดาเนินงานได้เอง
ตาบล
2.มีแหล่งเงินทุนในการทา
2.ประชาชนในเขต
กิจการและประกอบอาชีพ
องค์การบริหารส่วน
3.ร้านค้าแผงลอยมี
ตาบล
สถานที่ในการขาย
3.ร้านค้าแผงลอย
จาหน่ายสินค้า
4.เกษตกรในพื้นที่
4.ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น
1.เส้นทางคมนาคม
1.เส้นทางคมนาคมที่เป็น 1.มีเส้นทางในการคมนาคม
2.แหล่งน้าและน้าประปาใน สาธารณะและประชาชน เพียงพอและประชาชนได้รับ
การอุปโภค-บริโภค
มีความต้องการให้
ความสะดวกในการสัญจรไป
3.ไฟฟูา
ดาเนินการ
มา
4.ราง/ท่อระบายน้า
2.ในเขตองค์การบริหาร 2.ประชาชนมีแหล่งน้าและมี
ส่วนตาบล
น้าประปาใช้อย่างเพียงพอมี
3.ทางและที่สาธารณะใน คุณภาพมาตรฐานมากขึ้น
เขตองค์การบริหารส่วน 3.ทางและที่สาธารณะมีแสง
ตาบล
สว่างเพียงพอประชาชนได้รับ
4.พื้นที่ในเขตองค์การ ความสะดวกในการสัญจรไป
บริหารส่วนตาบล
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้
4.มีรางระบายน้าสามารถ
ระบายน้าได้สะดวก ไม่อุดตัน
3.ด้านการพัฒนาด้าน 1.ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ 1.รักษาปุา และต้องการน้า 1.พื้นที่ในเขตองค์การ 1.มีการอนุรักษ์ปุาไม้อย่าง
การลักลอบตัดไม้ น้าใช้ใน ในการทาการเกษตร
บริหารส่วนตาบล
ยั่งยืน จัดหาแหล่งน้าใน
การปูองกันและ
2.สิ่งแวดล้อม
2.ผู้ประกอบการและ การเกษตรเพิ่มมากขึ้น
บรรเทาสาธารณะภัย การเกษตรไม่เพียงพอ
ประชาชนในเขตพื้นที่ 2.ปัญหาขยะและน้าเสีย
และการจัดการอนุรักษ์ 2.มีปัญหาเรื่องขยะ
องค์การบริหารส่วน
ลดลง ผู้ประกอบการสามารถ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตาบล
กาจัดขยะและน้าเสียเองได้
และสิ่งแวดล้อม
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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ด้าน

สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

4.ด้านการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลยัง 1.การศึกษา
ขาดสื่อการเรียนการสอนที่ดี 2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
และทันสมัย
ประเพณีและภูมิปัญญา
2.ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ท้องถิ่น ถูกลืมไปมาก
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก
3.ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา
ตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึง

5.ด้านการพัฒนา
การเมืองการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน

1.เจ้าหน้าที่ต้องปรับปรุง
1.การติดต่อประสานงาน
กระบวนการทางานให้
2.การบริการประชาชน
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้
2.ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงานของ อบต. ทาให้
เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงาน

6.ด้านการพัฒนาคน
สังคม คุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

1.ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ และ 1.การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ได้รับการ 2.การสาธารณสุข
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง
2.ขาดผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
เกิดโรคระบาดในพื้นที่

7.การพัฒนาด้านการ 1.พื้นที่องค์การบริหารส่วน 1.การท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตาบลอุทัยสวรรค์ ยังไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการ
และการกีฬา

พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโน้มอนาคต

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1.จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียน
ตาบลอุทัยสวรรค์
การสอนให้ได้คุณภาพ และมี
2.ทุกหมู่บ้าน
ความทันสมัย
3.ประชาชนในเขตตาบล 2.ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน ศิลปะ
วัฒนาธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป
3.ประชาชนจะต้องรับ
การศึกษาในทุกเรื่องที่
ต้องการศึกษา
1.เจ้าหน้าที่ทุกคน
1.การบริการที่ดีขององค์กร
2.ทุกหมู่บ้าน
เป็นสิ่งที่พึ่งปรารถนาของ
ผู้รับบริการ ดังนั้นต้องมี
จิตสานึกในการให้บริการที่ดี
2.อบต. เป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับประชาชน รับใช้
ประชาชน การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ
1.ทุกหมู่บ้าน
1.อบต. เป็นหน่วยงานที่
ใกล้ชิดกับประชาชนรับใช้
ประชาชน การสร้างความ
เข้าใจกับประชาชนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ
2.ในช่วงฤดูฝนของทุกปีมี
การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกซึ่งในพื้นที่ได้เฝูา
ระวังและปูองกันช่วยกัน
กาจัดพาหนะของโรค คือ
ยุงลาย
1.วัด และอ่างเก็บน้าใน 1.ในพื้นที่มีวัดและอ่างเก็บน้า
พื้นที่ ตาบล
ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
และเป็นที่รู้จัก

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

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1

ยุทธศาสตร์

ด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ ด้านบริการชุมชนและ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สังคม
ของชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ

2
3

4

5

6

7.

แผนงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง ด้านเศรษฐกิจ
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
ด้านบริหารทั่วไป
จัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา
แผนงานการรักษาความสงบ สานักงาน
ภายใน
ปลัด
แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านบริการชุมชนและ แผนงานการศึกษา
สังคม
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ
การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ ด้านบริหารทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
บ้านเมืองที่ดีและการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน

การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพ
ชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว และกีฬา
รวม
7

หน่วยงานที่ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
กอง
สานักงาน
สวัสดิการ
ปลัด
กองคลัง
สานักงาน
กองสวัสดิการ
ปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง

สานักงาน
ปลัด/กองช่าง
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด
สานักงาน
ปลัด/กองช่าง
กองช่าง

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง/
กองสวัสดิการ
กองคลัง

ด้านบริการชุมชนและ แผนงานเคหะและชุมชน
สังคม
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
สังคม
ของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข

กอง
สานักงาน
สวัสดิการ
ปลัด
สานักงานปลัด กองคลัง

แผนงานสังคมสงเคราะห์
ด้านการดาเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง
ด้านบริการชุมชนและ แผนงานการศาสนา
สังคม
วัฒนธรรมและนันทนาการ
5
11

กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ
สานักงาน
ปลัด
4

กองคลัง
กองคลัง
กองช่าง
กองคลัง
4

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพ
และรายได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการเกษตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
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ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0
0

0
0

1
2

50,000
110,000

1
6

50,000
205,000

1
6

50,000
205,000

1
6

50,000
205,000

4
20

200,000
725,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

0

0

3

160,000

7

255,000

7

255,000

7

255,000

24

925,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการเกษตร

5

570,000

31

9,807,700

28

6,180,000

18

3,756,000

21

4,350,000

103

24,663,700

0
0

0
0

9
8

550,000
480,000

9
8

510,000
480,000

9
8

470,000
480,000

6
8

190,000
480,000

33
32

1,720,000
1,920,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม

0

0

17

1,030,000

17

990,000

17

950,000

14

670,000

65

3,640,000

0
0
0

0
0
0

8
3
11

2,489,850
90,000
2,579,850

9
7
16

2,689,850
90,000
2,779,850

9
7
16

2,689,150
90,000
2,779,150

9
7
16

2,689,150
90,000
2,779,150

35
24
59

10,648,000
11,008,000
21,656,000

5

570,000

31

9,807,700

28

6,180,000

18

3,756,000

21

4,350,000 103

24,663,700

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
โครงการ
(บาท)
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ปี 2565
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

รวม 5 ปี
จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

0

0

7

810,000

14

1,920,000

14

1,920,000

14

1,920,000

49

6,570,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพชีวิต
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานงบกลาง

0

0

7

810,000

14

1,920,000

14

1,920,000

14

1,920,000

49

6,570,000

0
0
0

0
0
0

15
4
3

330,000
410,000
9,930,000

15
4
3

330,000
410,000
9,930,000

15
4
3

330,000
410,000
9,930,000

15
4
3

330,000
410,000
9,930,000

60
16
12

1,320,000
1,640,000
39,720,000

รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

0

0

22

10,670,000

22

10,670,000

22

10,670,000

22

10,670,000

88

42,680,000

0

0

2

50,000

5

220,000

4

790,000

5

220,000

16

1,280,000

0
10

0
570,000

2
93

50,000
12,340,000

5
41

220,000
12,810,000

4
40

790,000
21,120,150

5
99

220,000
20,864,150

รวม
รวมทั้งสิ้น

16
1,280,000
404 100,489,700

๒.บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๑ การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรมอาชีพ ใหกับกลุมอาชีพ เชน เพื่อพัฒนากลุมอาชีพใหมี
ประชาชนในตําบล
50,000 50,000 50,000 50,000
การเย็บผา การจักสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อุทัยสวรรค
งานฝมือ งานประดิษฐ
พัฒนาคุณภาพสินคา

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการสงเสริม
กลุมอาชีพให
ประชาชน

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ
และรายไดเพิ่ม
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๑ การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรมอาชีพสรางงานสรางรายได
เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีงานทํา
กลุมผูมีรายไดนอย
50,000 50,000 50,000 50,000 มีการฝกอบรม
และมีรายไดเพิ่มขึ้น
(ครัวเรือนยากจน)
อาชีพใหแก
ประชาชนเพิ่ม
ขึ้น
2 โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ
เพื่อสงเสริมครอบครัวพัฒนาใน
ประชาชนในตําบล
60,000 60,000 60,000 60,000 จํานวนหมูบาน
หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มีครัวเรือน
การเรียนรูตนเอง สาธิต
ดําเนินวิถีตาม
การดํารงชีวิตตามเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอ
เพียง
3 โครงการเกษตรอินทรียแบบวิถีพอเพียง
เพื่อสงเสริมใหประชาชนสามารถ เกษตรกรในพื้นที่ตําบลอุทัย20,000 20,000 20,000 เกษตรกรที่เขา
ดําเนินชีวิตแบบพออยู พอกิน สวรรค จํานวน ๑๐๐ คน
ฝกอบรม
ตามแนวดําเนินชีวิตแบบพออยู
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีงานทํา กองสวัสดิการ
มีรายได มีคุณภาพ
สังคม
ชีวิตดีขึ้น
ประชาชนมีงานทํา สํานักงานปลัด
มีรายได มี
คุณภาพชีวิต

เกษตรกรมีราย
ไดเพิ่ม

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๑ การพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจอาชีพและรายไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4 โครงการอบรมความรูใหแกเกษตรกรตําบล
เพื่อสงเสริมและเพิ่มพูนความรู เกษตรกรที่ประกอบ
30,000 30,000 30,000
อุทัยสวรรค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอ การเกษตรของแตละ
พืชตามแนวคิด ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
เพียงเพื่อนํามาประยุกตใชให หมูบานในตําบล
เหมาะสมในพื้นที่ของเกษตรกร อุทัยสวรรค จํานวน
เอง
๑๕๐ คน
5 โครงการอบรมเฝาระวังสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพื่อใหเกษตรกร รูถึงภัยของสาร เกษตรกร ๑๐๐ คน
15,000 15,000 15,000
ตกคางในเกษตรกร
เคมีตกคางในการทําเกษตร
6 โครงการอบรมทําปุยหมักชีวภาพใหแกเกษตรกร เพื่อใหเกษตรกรลดการใชสาร เกษตรกร ๑๐๐ คน
30,000 30,000 30,000
ในตําบล
เคมีในการทําเกษตร
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
เกษตรกรที่เขา เกษตรกรมีรายไดเพิ่ม สํานักงานปลัด

ฝกอบรม

เกษตรกรที่เขา
ฝกอบรม
เกษตรกรที่เขา
ฝกอบรม

เกษตรกรมีความรูใน สํานักงานปลัด
การปองกันสารเมี
เกษตรกรลดการใช สํานักงานปลัด
สารเคมีในการ
ทําการเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชใน
ลงหินคลุก พรอมตกแตง
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
การคมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว ผิวจราจร
โดยทําการลงหินคลุก
บานโนนสวรรค หมูที่ ๔ จํานวน ๓ สาย
1 (1) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ลงหินคลุก พรอมตกแตง
107,800
ผิวจราจรขนาดกวาง ๓.๕๐ ม.
สายบานนายสมัย เกษสวนจิตร - ที่นานางอุตสา คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ภูแผลงทอง
ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร
คิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา ๓,๑๕๐ ตารางเมตร
เพื
อ
่
ให
ป
ระชาชนมี
ถ
นนใช
ใ
นการ
ลงหินคลุก พรอมตกแตง
107,800
(2) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรขนาดกวาง ๓.๕๐ ม.
สายที่นานายคูรู ตอแกว
ระยะทางยาว ๙๐๐ ม.
คิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา ๓,๑๕๐ ตารางเมตร
107,800
(3) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ลงหินคลุก พรอมตกแตง
สายที่นานายบุญเลี้ยง เทพจิตร
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรขนาดกวาง ๓.๕๐ ม.
ระยะทางยาว ๙๐๐ ม.
คิดเปนพื้นที่ไมนอย
กวา ๓,๑๕๐ ตารางเมตร
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รบั ผิด
ชอบหลัก

-

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

-

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2 โครงการซอมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบานนางหนูจันทร สืบพิมาย บานนายเยี่ยม ศรีโท

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองดวง
หมูที่ 3

เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
อยางเพียงพอ

4 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานซําขอนแกน เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
หมูที่ 5
อยางเพียงพอ
5 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานวังประทุม
หมูที่ 9
6 โครงการกอสรางลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณดานหลังอาคารทําทําการ
อบต.อุทัยสวรรค

ขนาดกวาง ๔ เมตร
ระยะทางยาว ๑๐ เมตร คิดเปน
พื้นที่คอนกรีตไมนอยกวา
๔๐ ตารางเมตร
1 แหง

1 แหง

เพื่อใหประชาชนมีน้ําอุปโภค
1 แหง
อยางเพียงพอ
เพื่อใหมีพื้นที่สะดวกตอการใชงาน พื้นที่บริเวณดานหลังอาคาร
อบต.อุทัยสวรรค

-

20,000

-

-
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2565
(บาท)
-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

300,000

-

-

-

-

-

50,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนระยะ
ประชาชนมีการ
ทางถนนที่มีการ คมนาคมสะดวก
ซอมแซม

รวดเร็ว

รอยละของ
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ
รอยละของ
ประชาชนมีน้ํา
ใชอยางเพียงพอ
รอยละของ
ประชาชนมีน้ําใช
พื้นที่ลาน
คอนกรีต

ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคอยาง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้ําใช
อุปโภคอยาง
เพียงพอ
อาคารมีความ
สะดวกมากขึ้น

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง
กองชาง

ในการใชงานและ
บริการประชาชน
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
โครงการปรั
บ
ปรุ
ง
ถนนลู
ก
รั
ง
ภายในหมู
บ

า

น
7
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ลงหินคลุก พรอมตกแตง
โดยการลงหินคลุกบานทาอุทัย จํานวน 2 สาย
(1) สายบานพอชาย - สํานักสงฆถ้ําพระ

(2) สายจากบานนายประวิตร แพงนอย บานนายวีระศักดิ์ แกวโสภา
และบานนายอดุลย กุลดวงจันทร
8 โครงการกอสรางระบบประปาองคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

9 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธบริเวณ
ดานหนาที่ทําการ อบต.อุทัยสวรรค

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ผิวจราจร
ลงหินคลุก พรอมตกแตง
ผิวจราจรขนาดกวาง 4 เมตร
ระยะทางยาว 130 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ลงหินคลุก พรอมตกแตง
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ผิวจราจรขนาดกวาง 4 เมตร
ระยะทางยาว 330 เมตร
เพื่อใหมีน้ําประปาใช ในการอุปโภค คาติดตั้งระบบประปาและ
บริโภค ใน อบต.อุทัยสวรรค
เพื่อใหมีปายประชาสัมพันธ
ประกาศขอมูล ในเรื่องตางๆ

อุปกรณพรอมการกอสราง
จํานวน 1 แหง
อบต.อุทัยสวรรค
จํานวน 1 แหง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

-

17,500

-

-

-

-

44,500

-

-

-

-

-

350,000

-

-

-

-

50,000

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

หลัก

กองชาง
จํานวนระยะทาง
ถนนที่มีการ
ปรับปรุง
จํานวนระยะทาง
ถนนที่มีการ
ปรับปรุง
ปริมาณน้ําเพียง

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
ประชาชนมีน้ํา

พอในการอุปโภค
บริโภค
จํานวนปาย
ประชาสัมพันธ

อุปโภคบริโภคอยาง
เพียงพอ
มีปายประชาสัมพันธ
ประกาศขอมูล

จํานวนระยะ

ขาวสารในเรื่อง
ตางๆ ใหประชาชน
ไดรับทราบ
ประชาชนมีการ

แจงตอประชาชนไดรับทราบ

10 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
สายบานทาอุทัย หมูที่ 1 - คุมทุงโสภา
บานหวยนาหลวง หมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ

ขนาด กวาง 4.00 เมตร

คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ระยะทางยาว 2,500 เมตร

-

-

500,000

-

-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ทางที่มีการ
กอสราง

คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

กองชาง
กองชาง
กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหมีถนนในการคมนาคม ภายในบริเวณ ที่ทําการ
230,000
ภายในบริเวณที่ทําการ อบต.อุทัยสวรรค
สะดวกมากขึ้น
อบต.อุทัยสวรรค ขนาด กวาง
4 เมตร ยาว 105 เมตร
12 โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารโรงจอดรถ
เพื่อใหมีโรงจอดรถที่กวางและ พื้นที่อาคารโรงจอดรถ
150,000
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
สะดวกเพื่อการปฏิบัติหนาที่ใน อบต.อุทัยสวรรค ขนาดกวาง
เวลาฉุกเฉิน
4 เมตร ยาว 7 เมตร
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2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สราง

มีการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว

-

พื้นที่ปรับปรุง
ตอเติมอาคาร
โรงจอดรถ

มีความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติ
หนาที่ในเวลาฉุกเฉิน

กองชาง

-

พื้นที่ที่มีการ
ปรับปรุง

มีหองเก็บอุปกรณที่
เปนสัดสวนและ

กองชาง

คิดเปนพื้นที่ไมนอยกวา
28 ตารางเมตร
13 ปรับปรุงศูนยอาฮีน

เพื่อใหมีหองเก็บอุปกรณงานกูชีพ
กูภัย เปนสัดเปนสวนสะดวก

พื้นที่ศูนยอาฮีน

-

-

200,000

-

และมีระเบียบเรียบรอย
14 ปรับปรุงอาคารบานพัก อบต.อุทัยสวรรค

เพื่อซอมแซมปรับปรุงใหมีความ
พรอมในการใชงาน

มีระเบียบเรียบรอย

บานพัก อบต.อุทัยสวรรค

-

-

50,000

-

-

พื้นที่ที่มีการ
ปรับปรุง

บานพักมีความ
แข็งแรงสวยงาม
และพรอมในการ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อมีเสนทางคมนาคมเพื่อขนถาย ขนาดกวาง 4 เมตร
15 โครงการกอสรางถนนลูกรังเพื่อการเกษตร
500,000
ผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด ระยะทางยาว 1,150 เมตร
สายที่นา นายอม แพงนอย - ปาสาธารณะประโยชน (บะออนซอน) บานหนองดวง หมูที่ 3
ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง เปนถนนผิวจราจร 1.เพื่อมีเสนทางการคมนาคมเชื่อม ขนาดกวาง 5 เมตร
500,000
หมูบานและตําบล
หินคลุก สาย บานทาอุทัย หมูที่ 1
ระยะทางยาว 2,150 เมตร
2. เพื่อมีเสนทางคมนาคมเพื่อ
ตําบลอุทัยสวรรค - บานภูนอย หมูที่ 6
ขนถายผลผลิตทางการเกษตร
ตําบลนากลาง อําเภอนากลาง
จังหวัดหนองบัวลําภู
17 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติฯ ทางเขา
ดานหนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล
อุทัยสวรรค

ออกสูตลาด
1. เพื่อใหซุมเฉลิมพระเกียรติเกิด
ความสวยงามและเหมาะสม
สมพระเกียรติฯ
2. เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติฯ

18 กอสรางถนน คสล.บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ ๑๒

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

สายบานนางสมหญิง กอแกว - บานนายจรัญ
ทํานาเมือง

ทําการยายซุมเฉลิมพระเกียรติฯ
ฐานราก+เสาตอมอของซุม
เฉลิมพระเกียรติใหไดแนว
ขนานกับทางหลวงชนบท
สายนภ 4001
กวาง 4 ม. ยาว 150 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง
0.๕๐ ม.

-

-

50,000

-

-

300,000

-

-

45
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนระยะ
ทางที่มีการ
กอสรางถนน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

จํานวนระยะ
ทางที่มีการ
ปรับปรุงถนน

ประชาชนมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว

-

จํานวนซุมเฉลิม เพื่อใหซุมเฉลิม
พระเกียรติฯ พระเกียรติมีความ
สวยงาน
สมพระเกียรติฯ
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

46

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
19 โครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการ
50,000
เพื่อซอมแซมปรับปรุงอาคาร
อาคารที่ทําการองคการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

20 โครงการปรับปรุงถนนเชื่อมระหวางหมูบานสาย
บานหนองกุงศรี หมูที่ 10 ตําบลอุทัยสวรรค
- บานแสงดาว หมูที่ 8 ตําบลฝงแดง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
จํานวน 2 ชวง
ชวงที่ 1 ชวงผิวจราจรหินคลุก

ชวงที่ 2 ชวงผิวจราจรลูกรัง

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล สวนตําบลอุทัยสวรรค

สถานที่อาคาร สามารถใชสอย
ที่ทําการปรับ อาคารที่ทําการ

อุทัยสวรรค

ปรุงดีขึ้น

ไดอยางมี

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประสิทธิภาพ
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองชาง

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองชาง

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร
หินคลุกเดิม พรอมปรับเกลี่ย
ตกแตงผิวจราจร ขนาดกวาง
6 เมตร
ระยะทางยาว 1,380 เมตร
ลงหินคลุกปรับปรุงผิวจาราจร
ลูกรังเดิม เปนผิวจราจรหิน
พรอมปรับเกลี่ยตกแตงผิว
จราจรขนาดกวาง 6 เมตร
ระยะทางยาว 1,120 เมตร

500,000

-

-

-

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 โครงการตอเติมอาคารเอนกประสงคประจํา
เพื่อใชประโยชนในการเก็บ วัสดุ
กวาง 4 เมตร ยาว 20 เมตร
200,000
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

47
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ครุภัณฑ ขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

-

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนอาคาร มีสถานที่ใช ในการ
จัดเก็บ วัสดุ
ครุภัณฑ อุปกรณ
เครื่องมือ ตางๆ
จํานวนอาคาร มีอาคารศูนยพัฒนา

22 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อใหเพียงพอตอความตองการ

อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

ของเด็กปฐมวัยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น

ขนาด 81 - 100 คน

เด็กเล็กที่มีขนาด

2.เพื่อขยายจํานวนหองเรียนใหมี

ตอกเสาเข็ม จํานวน 1 หลัง

ใหญและมีคุณภาพ
มากขึ้น

3,032,300

ความเหมาะสมและสอดคลองกับ
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.อุทัยสวรรค
23 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเปนถนนหินคลุก
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
เชื่อมระหวางหมูบาน สายบานซําขอนแกน หมูที่ 5 คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
ตําบลอุทัยสวรรค - บานมอเลี้ยว หมูที่ 9 ตําบล
โนนเมือง อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู

24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา คสล. พรอมบอพัก
บานทาอุทัย หมูที่ 1 สายบานนายเสงี่ยม
สังฆะสอน -บานนางจําป

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขัง
ภายในหมูบาน

ขนาดผิวจราจรหินคลุก
กวาง 7 เมตร ระยะทางยาว
1,000 เมตร คิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 7,000
ตารางเมตร
ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
ระยะทางยาว ๑๗๒.๐๐ เมตร

หลัก
กองชาง

กองชาง

-

200,000

-

-

-

จํานวนระยะ
ทางถนนที่มี
การปรับปรุง

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็วขึ้น

กองชาง

-

240,000

-

-

-

จํานวนระยะ ปองกันปญหา
ทางที่มีการกอ น้ําทวมขังและการ
สรางทอระบาย ระบายน้ํารวดเร็ว
น้ํา คสล.

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25 กอสรางถนน คสล.บานโนนสวาท หมูที่ 2
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการคมนาคม กวาง ๕ ม. ยาว 65 ม.
150,000
สายหนาวัดโขลงชางปา

26 โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ 11 สายจากศูนยอาฮีน ไรนายคําแปลง มาหลิน
27 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน
บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ 11

2565
(บาท)

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ระยะทางที่
มีการขยายเขต
ไฟฟา
จํานวนจุดที่มี
การตอเติม
ไฟฟาแสงสวาง

หนา 0.15 ม. ไหลทาง
0.๕๐ ม.

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชใน
การเกษตร

ระยะทางยาว 1,000 ม.

-

200,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนในหมูบานมี
ไฟฟาแสงสวางตอนกลางคืน

จํานวนจุดที่มีการตอเติม
ไฟฟาแสงสวาง

-

100,000

-

-

-

ขนาดผิวจราจรลาดยางกวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
7.00 เมตร ระยะทางยาว
แกไขปญหาการคมนาคมที่ไมสะดวก
2,500.00 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

-

-

-

-

เพื่อเปนการบูรณารวมกันระหวาง ขนาดผิวจราจรลาดยางกวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการ
7.00 เมตร ระยะทางยาว
แกไขปญหาการคมนาคมที่ไมสะดวก
2,500.00 เมตร
เพื่อใหประชาชนมีการคมนาคมที่
สะดวกขึ้น

-

-

-

300,000

300000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

ไดสะดวกรวดเร็ว

28 โครงการบูรณาการรวมกันระหวางอบต.อุทัยสวรรค เพื่อเปนการบูรณารวมกันระหวาง
และ อบจ.หนองบัวลําภู โดยการสนับสนุนน้ํามัน
ใหกับอบจ.เพื่อดําเนินการกอสรางถนนลาดยาง
เชื่อมระหวางหมูบานสายบานวังประทุม หมูที่ 9 บานซําขอนแกน หมูที่ 5 ตําบลอุทัยสวรรค อําเภอ
นาวัง - บานใหมสามพลัง หมูที่ 11 ตําบลนาเหลา
29 โครงการบูรณาการรวมกันระหวางอบต.อุทัยสวรรค
และ อบจ.หนองบัวลําภู โดยการสนับสนุนน้ํามันให
กับอบจ.เพื่อดําเนินการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม
ระหวางหมูบานสายบานซําขอนแกน - บานมอเลี้ยว
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จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนน
ลาดยาง

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนน
ลาดยาง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
มีไฟฟาใช
ในการเกษตร
มีไฟฟาแสงสวาง
ใชอยางเพียงพอ
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
122,000
30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
ขนาดกวาง ๔ เมตร ระยะทาง
-

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บานหนองดวง หมูที่ 3 สายไปอางเก็บน้ําลําหวย
นาหลวงตอนบน

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

32 ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟลทติก
คสล.บานหวยนาหลวง หมูที่ ๖ สายบานนายเดช
เสวตวงศ - วัดนาหลวงนามมงคล
33 ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีตบานชัยมงคล หมูที่ ๘ สายศาลากลางหมูบาน
- บานนางติ๋ม นามรักษ -บานนายนิคม อินทฤชัย

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ยาว ๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ ๐.๕๐ เมตร
คิดเปนพื้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา ๒๓๒ ตารางเมตร
ขนาดกวาง ๔ เมตร ระยะทาง
ยาว ๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๑๕ เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ ๐.๕๐ เมตร
คิดเปนพิ้นที่คอนกรีตไม
นอยกวา๓๐๐ ตารางเมตร
กวาง 5.00 ม. ยาว 250 ม.
หนา 0.04 ม.

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๕.00 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.04 ม.

บานหนองดวง หมูที่ 3 สายบานนายสมศักด ศรีทอง คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
- บานนายเพชร ดอนโคตร

-

158,000

-

-

-

-

-

300,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

-

ประชาชนมีการ
จํานวนระยะ
ทางถนนที่มีการ คมนาคมสะดวก
รวดเร็ว
กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก

-

-

ประชาชนมีการ
จํานวนระยะ
คมนาคมสะดวก
ถนนที่มีการ
กอสรางถนนคอน รวดเร็ว
กรีตเสริมเหล็ก

300,000

-

-

-

จํานวนระยะ
ทางที่มีการ
ปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
34 กอสรางถนน คสล.บานโนนสวาท หมูที่ 2 สายบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ กวาง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม.
300,000
พอเรืองพล

35 กอสรางถนน คสล.บานหนองดวง หมูที่ ๓ สายบาน
นายเพชร ดอนโคตร -สวนอัมพร

36 กอสรางถนน คสล.บานซําขอนแกน หมูที่ 5
สายบานครูวิรุฬ - วัดบานซําขอนแกน

37 กอสรางถนน คสล.บานหวยนาหลวง หมูที่ 6
สายบานนายคําสันต ประเสริฐผล บานนายสมจิตร สมทาสุวรรณ
38 กอสรางถนน คสล.บานหนองกุงศรี หมูที่ ๑๐ สาย
หนาวัดหนองกุงศรี -บานนายคูณ -บานนายออ
สอนนอย
39 ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟลทติกคอน
กรีตบานวังประทุม หมูที่ ๙ สายหลักหมูบานวังประทุม
( บานนายสมร เลขตะโก - บานนายสุพจน บําเพ็ญศิล
40 ปรับปรุงถนน คสล.โดยการฉาบผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
บานวังประทุม หมูที่ ๙ สายกลางหมูบานวังประทุม

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. ไหลทาง .
0.๕๐ ม.
กวาง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
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2565
(บาท)
-

-

-

-

300,000

-

กวาง 4.00 ม. ยาว 140.00 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

-

-

300,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.00 ม. ยาว 95.00 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

-

-

300,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง ๕.00 ม. ยาว 1๐0.00 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

-

-

300,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5.00 ม. ยาว 230 ม.
หนา 0.04 ม.

-

300,000

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5.00 ม. ยาว 200 ม.
หนา 0.04 ม. คิดเปนพื้นที่
ไมนอยกวา 1,000 ตารางเมตร

-

300,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการขยาย
ผิวถนนคสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการขยาย
ผิวถนนคสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการขยาย
ผิวถนนคสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการ
ปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางที่มีการ
ปรับปรุง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
41 กอสรางถนน คสล.บานหนองกุงศรี หมูที่ ๑๐ สาย เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ กวาง 4.00 ม. ยาว 150.00 ม.
300,000
บานนายออ สอนนอย - บานนายคําสอนเกร็ดคอ

42 กอสรางถนน คสล.บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ ๑๑
สายบานนายทองแดง ทองบานทุม -บานนาง
อังคณา โพธิ์ทอง
43 กอสรางถนน คสล.บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ ๑๑
สายบานนาเทียม หอมวัน - นายทองกรม
โคตรประทุม
44 กอสรางถนน คสล.บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ ๑๒
สายบานนางรัตนมณี สายหลังวัดศรีอุทัย โรงสีนายวิชิต มาตรแสง
45 ปรับปรุงถนนหินคลุก สายบานโพธิ์ศรีสมพร
หมูที่ 11 - ปาสาธารณะประโยชน (บะออนซอน)

46 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.
บานซําขอนแกน หมูที่ ๕ จากสี่แยกศาลากลาง
หมูบาน - นายทองอินทร ชื่นชม
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2565
(บาท)
-

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 3.50 ม. ยาว 110 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

200,000

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.
หนา 0.15 ม.

-

-

106,000

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4.00 ม. ยาว 140.0 ม.
หนา 0.15 ม. ไหลทาง 0.๕๐ ม.

-

-

-

300,000

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 6 ม. ยาว 1,500 ม.

-

-

300,000

-

-

-

-

-

300,000

-

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

จํานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการกอ
มีการคมนาคม
สรางถนนคสล.
สะดวกรวดเร็ว
จํานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการกอ
มีการคมนาคม
สรางถนนคสล.
สะดวกรวดเร็ว
จํานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการกอ
มีการคมนาคม
สรางถนนคสล.
สะดวกรวดเร็ว
จํานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการกอ
มีการคมนาคม
สรางถนนคสล.
สะดวกรวดเร็ว
จํานวนถนน
ประชาชน
ลูกรังที่ไดรับ
มีการคมนาคม
การปรับปรุง
จํานวนระยะ ปองกันปญหาน้ําทวม
ทางที่มีการกอ ขังและการระบายน้ํา
สรางทอระบาย ไดอยางรวดเร็ว
น้ํา ฯ

หลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคูกับการสงเสริมเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
47 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนอง
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ กวาง 4 ม. ยาว 1,100 ม.
100,000
ไพบูลย หมูที่ ๗ สายหนาวัดภูถวยทอง

48 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนอง
ไพบูลย หมูที่ ๗ สายดอนตาปู

49 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานหนอง
ไพบูลย หมูที่ ๗ สายไรพอสุมิตร

50 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.
บานวังประทุม หมูที่ 9 สายบานนายธวัชชัย
เพชรบุญมี - ศาลาประชาคมหมูบาน
51 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก คสล.
บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายบานนาง
ประเทือง ดอนคุณศรี - นายพิชัย ธิมาทา

52 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน บานหนองดวง
หมูที่ 3

52
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม.

-

-

100,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 1,000 ม.

-

-

100,000

-

-

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

รางระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

-

-

300,000

-

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

-

300,000

-

-

1 แหง

-

-

300,000

-

-

เพื่อใหประชาชนมีน้ําบริโภค
ในครัวเรือนอยางเพียงพอ

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระจํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา ฯ
รอยละของ
ประชาชน
มีน้ําใชเพียงพอ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม

หลัก
กองชาง

กองชาง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว

กองชาง

ประชาชนมีน้ําอุปโภค
บริโภคอยางเพียงพอ
ปองกันปญหาน้ําทวม

กองชาง

กองชาง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
53 โครงการกอสรางทอเหลี่ยม คสล. บานหนองไพบูลย เพื่อแกไขปญหาเรื่องการระบาย
ขนาด 1.80 x 1.80 ม.
300,000
หมูที่ 7 ถนนสายบานหนองไพบูลย หมูที่ 7 น้ํา
ยาว 7.00 ม. ชนิด 2 ชอง
บานภูเขาวงษ ตําบลเทพคีรี
54 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลางเพื่อ
ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําเพื่อการอยูอาศัย
บานทาอุทัย หมูที่ ๑ - สํานักสงฆคุมทุงโสภา
55 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลางเพื่อติดตั้ง
ไฟฟาสองสวางสาธารณะภายในหมูบาน หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชในครัวเรือน

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
สองสวางสาธารณะเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุตามจุดเสี่ยง
56 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลางเพื่อ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ขยายเขตไฟฟาเพื่อการอยูอาศัยและเพื่อการเกษตร ใชในครัวเรือน
บานโนนสวาท หมูที่ 2 สายบานโนนสวาท บานวังประทุมหมูที่ 9
57 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลางเ พื่อ
ขยายเขต ไฟฟาเพื่อการเกษตร บานทาอุทัย
หมูที่ 1 สายวัดผาถ้ําฆอง - วัดผาผึ้ง

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชในการเกษตร

53
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

-

จํานวนระยะ ปองกันปญหาน้ําทวม
ทางที่มีการกอ ขังและการระบายน้ํา
สรางทอเหลี่ยม
ไดอยางรวดเร็ว
คสล.

ระยะทางที่มี
การขยายเขต
ไฟฟา
จํานวนโคม
ไฟฟา ฯ ที่มี
การติดตั้ง
ระยะทางที่มี
การขยายเขต
ไฟฟา

มีไฟฟาใช
ในครัวเรือน

กองชาง

มีไฟฟาใช
ในครัวเรือน

กองชาง

มีไฟฟาใช
ในครัวเรือน

กองชาง

ระยะทางที่
มีการขยาย
เขตไฟฟา

มีไฟฟาใช
ในการเกษตร

กองชาง

ระยะทาง 1,000 ม.

-

-

300,000

-

-

ระยะทาง 1,500 ม.

-

-

100,000

-

-

ระยะทาง 1,000 ม.

-

-

300,000

-

-

ระยะทาง 1,000 ม.

-

-

300,000

-

-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
58 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลาง เพื่อ
เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ระยะทาง 1,000 ม.
300,000
ใชในการเกษตร
ขยายเขต ไฟฟาเพื่อการเกษตร บานโนนสวรรค

59

60

61

62

หมูที่ 4สายบานพอสมัย เกษสวนจิต ไปเชื่อมตอ
บานชัยมงคล
อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค อ.นากลาง เพื่อ
ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร บานโนนสวรรค
หมูที่ 4 สายบานนายทองเลื่อน พันหนองนาง
- ที่นานายบุญเลี้ยง เทพจิตร
ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบานโดยการลงหินคลุก
บานทาอุทัย จํานวน 2 สาย
(1) สายบานพอชาย -สํานักสงฆถ้ําพระ
(2) สายจากบานนายประวิตร แพงนอย - บาน
นายวีระศักดิ์ แกวโสภา และบานนายอดุลย
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก
บานโนนสวรรค หมูที่ ๔ สายบานโนนสวรรค ไปบาน
โนนสงา ตําบลโนนเมือง
ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บานซําขอนแกน
หมูที่ ๕ สายบานซําขอนแกน - นารุงเรือง

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟา
ใชในการเกษตร

54
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ระยะทางที่
มีการขยาย
เขตไฟฟา

มีไฟฟาใช
ในการเกษตร

หลัก
กองชาง

ระยะทาง 1,000 ม.

-

-

-

300,000

-

ระยะทางที่
มีการขยาย
เขตไฟฟา

มีไฟฟาใช
ในการเกษตร

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 4 ม. ยาว 2,000 ม.

-

300,000

-

-

-

จํานวนถนน
ลูกรังที่ไดรับ
การปรับปรุงโดย
ลงหินคลุก

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม.

-

300,000

-

-

-

กวาง 5 ม. ยาว 2,000 ม.

-

300,000

-

-

-

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง
จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

55
แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

63 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก บานทาอุทัย เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
หมูที่ 1 สายบานนายเสงี่ยม สังฆะสอน - บานนางจําป ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

300,000

-

-

-

64 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก
บานโนนสวาท หมูที่ ๒ ถนนสายหลักหมูบาน

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

150,000

-

-

-

-

65 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพัก บานหวย
นาหลวง หมูที่ 6 จากศาลากลางหมูบาน - สามแยก
ทางเขาหมูบานหมูที่ 6 จากศาลากลางหมูบาน สามแยกทางเขาหมูบาน

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

300,000

-

-

-

-

66 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานหนองกุงสรี หมูที่ ๑๐ เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ถนนสี่แยกบานพอบัวผัน -บานพอสํารวย
ภายในหมูบาน

รางระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

300,000

-

-

-

-

-

-

-

50,000

-

67 ถมดินบริเวณที่สาธารณะคุมประดูรังสรรค
บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12

เพื่อปองกันน้ําทวมขังและปรับปรุง
ภูมิทัศน

บริเวณที่สาธารณะคุม
ประดูรังสรรค

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา คสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา คสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
ทางที่มีการ
กอสรางรอง
บายน้ํา คสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางรางระบายน้ํา คสล.
จํานวนบริเวณ
ที่มีการถมดิน

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

หลัก
กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

กองชาง

น้ําไมทวมขัง

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

68 กอสรางรางระบายน้ํา คสล.บานโพธิ์ศรีสมพร
หมูที่ 11 สายจากสี่แยกสหการ - บานหนองกุงศรี

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

รางระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

300,000

-

-

-

-

69 กอสรางทอระบายน้ํา คสล.พรอมบอพักบานทา
อุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายหนาบานนางพิมพภา
เหลาอํานาจ - นาแมสมบูรณ บุญอุม

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
หมูบาน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

300,000

-

-

-

-

70 โครงการกอสรางรองระบายน้ําจากบานนายประมวล
-ถนนทางหลวงชนบท (ปอมยาม) บานชัยมงคล
หมูที่ 8

เพื่อปรับสภาพถนนใหมีความ
ปลอดภัยประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

-

300,000

-

-

-

71 ถมดินบริเวณที่ทําการ อบต.

งานกอสรางรางระบายน้ําคอน
กรีตเสริมเหล็กระบบแรงดึง
ขนาด 0.40 x 0.40เมตร
ระยะทางยาว 200 เมตร
พรอมฝาปด
บริเวณที่ทําการ อบต.

เพื่อปองกันน้ําทวมขังและปรับปรุง
ภูมิทัศน
เพื่อปรับปรุงบริเวณที่ทําการอบต.
หองสํานักงานปลัด
อุทัยสวรรค
อบต.อุทัยสวรรค
เพื่อปรับปรุง เพื่อใชในการประชุม บริเวณ ศาลาอเนกประสงค
ภายในหมูบาน และจัดงานตางภายใน บานชัยมงคล

72 ปรับปรุงหองทํางานสํานักงานปลัด
อบต.อุทัยสวรรค
73 ปรับปรุงตอเติมศาลาอเนกประสงคบานชัยมงคล
หมูที่ 8

100,000

100,000 100,000

-

-

-

-

200,000

-

-

-

-

100,000

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางรางระบายน้ํา คสล.
จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางรางระบายน้ํา คสล.
จํานวนระยะทาง
ที่มีการกอสราง
รองระบายน้ํา
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
จํานวนบริเวณ
ที่มีการถมดิน
จํานวนอาคาร
ที่ไดรับการจํานวนอาคาร
ที่ไดรับการ-

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

หลัก
กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
รวดเร็ว

กองชาง

ปองกันน้ําทวมขังและ
สามารถระบายน้ําได
อยางรวดเร็ว

กองชาง

น้ําไมทวมขัง

กองชาง

มีบรรยากาศที่ดีในการ กองชาง
ทํางาน
มีอาคารใชในการจัด กองชาง
ประชุม

57
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
74 โครงการกอสรางรั้วที่ทําการ อบต.
75 โครงการกอสรางปาย หรือ รั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
พรอมติดตั้งประตูเหล็ก
76 ทําปายชื่อบาน ถนน ซอย ในหมูบานในตําบล
อุทัยสวรค
77 โครงการปรับปรุงถนนลุกรังเชื่อมระหวางหมูบาน
โดยการลงหินคลุก สายบานทาอุทัย หมูที่ 1
ตําบลอุทัยสวรรค - บานหนองดาน ตําบลดานชาง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
78 โครงการปรับปรุงถนนลุกรังเชื่อมระหวางหมูบาน
โดยการลงหินคลุก สายนบานหนองกุงศรี หมูที่ 10
ตําบลอุทัยสวรรค - บานโนนงาม ตําบลฝงแดง
อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
79 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมูบานบานซําขอนแกน หมูที่ 5 สายบาน
นายบริสุทธิ์ อุปภา - โรงเรียนซําขอนแกนวิทย

เพื่อใหสถานที่ราชการมีความ
พรอมและปลอดภัยในการใหบริการ
เพื่อใหสถานที่มีความพรอมและความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก

รั้วคอนกรีต 1 แหง

-

-

1 แหง

-

-

ใหผูสัญจรไปมาสะดวกในการเดินทาง

จํานวนป 3 หมูบาน

-

-

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

-

100,000 100,000 ความยาวของรั้ว
ที่มีการกอสราง
100,000 100,000 100,000 ปายและรั้วที่
ไดทําการกอสราง
100,000 100,000 100,000 จํานวนหมูบาน
ที่ติดปาย
250,000 จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
เพื่อความมีระเบียบ
และความปลอดภัย
เด็กเล็กมีความปลอด
ภัย

หลัก
กองชาง
กองชาง

มีความสะดวกในการ
เดินทาง
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรหินคลุกกวาง
5.00 เมตร ระยะทางยาว
2,200 เมตร

-

-

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจรหินคลุกกวาง
4.00 เมตร ระยะทางยาว
2,500 เมตร

-

-

-

-

300,000

จํานวนระยะ
ทางถนนทีมี
การปรับปรุง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว

ขนาดผิวจราจร คสล.กวาง
4.00 เมตร ระยะทางยาว
140.00 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร

-

-

-

-

300,000

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

80 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ
บานหวยนาหลวง หมูที่ 6 สายบานนางอนงค
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
แสงเหลา - บานนางสุพัตรา กอแกว

-

-

-

-

300,000

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

81

-

-

-

-

220,000

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

-

200,000

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

-

180,000

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางถนนคสล.

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองชาง

-

-

-

-

250,000

จํานวนระยะ ปองกันปญหาน้ําทวม
ทางที่มีการกอ ขังและการระบายน้ํา
สรางทอระบาย ไดอยางรวดเร็ว
น้ํา ฯ

82

83

84

ขนาดผิวจราจร คสล.กวาง
4.00 เมตร ระยะทางยาว
140.00 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจร คสล.กวาง
บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ 11 สายบานนายเทียม
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
4.00 เมตร ระยะทางยาว
หอมวัน - บานนายทองกรม โคตรประทุม
100.00 เมตร ไหลทางลูกรัง
(ตอเนื่องจากป 2564)
กวางขางละ 0.50 เมตร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจร คสล.กวาง
บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายบานนางรัชชฎา
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
4.00 เมตร ระยะทางยาว
โมละโส
93.00 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีถนนใชในการ ขนาดผิวจราจร คสล.กวาง
บานทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12
คมนาคมไดสะดวกรวดเร็ว
4.00 เมตร ระยะทางยาว
สายบานนายสุมิตร ศรีสะอาด
83.00 เมตร ไหลทางลูกรัง
กวางขางละ 0.50 เมตร
กอสรางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพัก คสล. ภายใน เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
หมูบานบานโนนสวาสท หมูที่ 2 สายกลางบาน/
ภายในหมูบาน
จํานวน 1 จุด
ถนนสายหลักจากศาลาประชาคม -โรงเรียนบาน
โนนสวาทหนองไพบูลย
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กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
85 กอสรางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพัก คสล.
ภายในหมูบานหนองดวง หมูที่ 3 สายกลางบาน
/ถนนสายหลัก

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

-

-

-

86 กอสรางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพัก คสล.
ภายในหมูบานบานโนนสวรรค หมูที่ 4 สายบาน
นายปก บุญคาน -บานนายสวิล วงศ หาพิญ

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

-

-

-

87 กอสรางทอระบายน้ําคสล.พรอมบอพัก คสล.
ภายในหมูบานบานวังประทุม หมูที่ 9 สายบาน
นายสมร เลขตะโก -บานนายปรีชา วันธงชัย

เพื่อระบายน้ําไมใหน้ําทวมขังถนน
ภายในหมูบาน

ทอระบายน้ํา พรอมบอพัก
จํานวน 1 จุด

-

-

-

-

88 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เพื่อที่อยู
อาศัย และเพื่อการเกษตร บานหนองกุงศรี
หมูที่ 10 สายบานหนองกุงศรี - ลําหวยเตย
89 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เพื่อที่อยู
อาศัย บานโพธิ์ศรีสมพร หมูที่ 11 สายไปปา

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

ระยะทางยาว
1,000.00 เมตร

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยาง
ทั่วถึง

ระยะทางยาว
1,000.00 เมตร

-

-

-

-

สาธารณะบะออนซอน
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2565
(บาท)
250,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา ฯ
300,000 จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา ฯ
300,000 จํานวนระยะ
ทางที่มีการกอ
สรางทอระบาย
น้ํา ฯ
300,000 จํานวนโคมไฟฟา
แสงสวาง
สาธารณะ

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว

หลัก
กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว

กองชาง

ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังและการระบายน้ํา
ไดอยางรวดเร็ว

กองชาง

ปองกันอบัติเหตุ
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

150,000 จํานวนโคมไฟฟา ปองกันอบัติเหตุ
แสงสวาง
ในชีวิตและทรัพยสิน
สาธารณะ

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
90 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขยายเขตไฟฟาแรงสูง/แรงต่ํา เพื่อที่อยู
อาศัยบานทาอุทัยเหนือ หมูที่ 12 สายบาน
นางรัชชฎา โมละโส
91 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขยายเขต และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน บานทาอุทัย หมูที่ 1
92 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขยายเขต และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน บานโนนสวาท หมูที่ 2
93 อุดหนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอ
นากลางเพื่อขยายเขต และติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะภายในหมูบาน บานหนองดวง หมูที่ 3
94 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําสาธารณะประโยชน
ลําหวยขาบานโนนสวรรค หมูที่ 4 โดยการ
กอสรางทางเทา คสล. สําหรับวิ่งออกกําลังกาย
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึง

ระยะทางยาว
1,000.00 เมตร

-

-

-

-

300,000 จํานวนโคมไฟฟา ปองกันอบัติเหตุ
แสงสวาง
ในชีวิตและทรัพยสิน
สาธารณะ

เพื่อใหประชาชนมีฟาฟาแสงสวาง
สาธารณะตามจุดเสี่ยงอยางทั่วถึง

จุดเสี่ยงที่กําหนด

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีฟาฟาแสงสวาง
สาธารณะตามจุดเสี่ยงอยางทั่วถึง

จุดเสี่ยงที่กําหนด

-

-

-

-

เพื่อใหประชาชนมีฟาฟาแสงสวาง
สาธารณะตามจุดเสี่ยงอยางทั่วถึง

จุดเสี่ยงที่กําหนด

-

-

-

-

เพื่อสงเสริมการออกกําลังการของ
ประชาชน

1 แหง

-

-

-

-

50,000 จํานวนโคมไฟฟา
แสงสวาง
สาธารณะ
50,000 จํานวนโคมไฟฟา
แสงสวาง
สาธารณะ
50,000 จํานวนโคมไฟฟา
แสงสวาง
สาธารณะ
300,000 รอยละของคน
ที่มาออกกําลัง
กาย

หลัก
กองชาง

ปองกันอบัติเหตุ
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ปองกันอบัติเหตุ
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ปองกันอบัติเหตุ
ในชีวิตและทรัพยสิน

กองชาง

ประชาชนมี
สถานที่ออก
กําลังกาย

กองชาง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัย เพื่อเพิ่มทักษะในการชวยเหลือ
ประชาชนในตําบลอุทัยสวรรค
200,000
ฝายพลเรือน
ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ
2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลปใหม
3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง
เทศกาลสงกรานต

ปวยฯลฯ
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในพื้นที่ตําบลอุทัยสรรค
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ตําบลอุทัยสรรค

4 อบรมหนึ่งตําบลหนึ่งทีมกูภัย

เพื่อเพิ่มทักษะในการชวยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ

5 จัดหาเครื่องแตงกาย อปพร.

เพื่อสวมใสปฏิบัติหนาที่

6 โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ประชาชนมีความรูในการชวยเหลือ
ผูปวยฉุกเฉินเบื้องตนได

7 โครงการฝกอบรมใหความรูการดับเพลิงเบื้องตน

ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตําบลอุทัย
สวรรค ในชวงเทศกาลปใหม
-ตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตําบล
อุทัยสวรรค ในชวงเทศกาล
สงกรานต
1 รุน
เครื่องแตงกายสําหรับ
อปพร จํานวน 61 ชุด

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
อุทัยสวรรค
เพื่อเพิ่มความรูใหประชาชนในตําบล
ประชาชนในตําบล
เกี่ยวกับการรับมือเมื่อเกิดอัคคีภัย
และสามารถปองกันอัคคีภัยได
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2565
(บาท)
-

ประชาชนใน
ตําบลอุทัย
สวรรค
50,000 จํานวนอุบัติ
เหตุลดลง
50,000 จํานวนอุบัติ
เหตุลดลง

-

50,000

-

50,000

-

-

100,000

-

-

-

100,000

-

-

-

-

30,000

-

20,000

50,000
50,000

50,000
50,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวนครั้ง
ที่อบรม

จํานวนชุดเครื่อง
แตงกายของ
อปพร.
30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขา
อบรม
20,000 20,000 20,000 จํานวนผูเขา
อบรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ผูประสบภัยไดรับการ สํานักงานปลัด
ชวยเหลือทันทวงที
การเกิดอุบัติเหตุทาง สํานักงานปลัด
ถนนลดลง
การเกิดอุบัติเหตุทาง สํานักงานปลัด
ถนนลดลง
ผูประสบเหตุไดรับการ สํานักงานปลัด
ชวยเหลืออยางถูกวิธี

อปพร. มีชุดในการ สํานักงานปลัด
ปฏิบัติหนาที่
ประชาชนสามารถชวย สํานักงานปลัด
เหลือผูประสบเหตุ
เยาวชนสามารถชวย สํานักงานปลัด
เหลือเหตุเพลิงไหมได
ถูกวิธี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการอบรมกฎหมายจราจรเบื้องตน

9

10
11

12

13

ประชาชนในตําบลมีความรูเกี่ยว
กับการจราจรและลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพยสิน
โครงการซอมแผนดับเพลิงระดับตําบล
ประชาชนในตําบลมีความรุการรับ
มือการเกิดอัคคีภัยและสามารถ
เขาระงับเหตุเบื้องตนได
โครงการอบรมการดับเพลิงเบื้องตนภายในโรงเรียน เพื่อเพิ่มความรูใหกับโรงเรียนทั้ง
6 แหงในการดับเพลิงเบื้องตนได
โครงการอบรมศิลปปองกันตัว
เพื่อเพิ่มความรูในการปองกันและ
สามารถชวยเหลือผูอื้นในการ
เอาตัวรอดในสังคมยุคปจจุบันได
โครงการอบรมฝกทบทวน อปพร.
เพื่อเพิ่มความรูของ อปพร.ใหทัน
กับเหตุการณในปจจุบันและความรู
สาธารณภัยสามารถรับมือภัยตางๆ
ไดถูกตองและปลอดภัย
อุดหนุนศูนยปองกันและปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนบูรณาการหนวยงาน
จังหวัดหนองบัวลําภู
ราชการที่เกี่ยวของ ในการแกไข
ปญหายาเสพติดในสังคม หมูบาน
ชุมชน
ชุมชน
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
มีความรูในกฎหมาย สํานักงานปลัด
จราจร

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
อุทัยสวรรคมีความรูเกี่ยวกับ
กฎหมายจราจร ลดอุบัติเหตุ
ประชาชนในตําบลอุทัยสวรรค

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนผูเขา
อบรม

-

20,000

20,000

20,000

20,000 จํานวนผูเขา
อบรม

เด็กนักเรียนในตําบล

-

-

-

-

-

ประชาชนในพื้นที่ตําบล
จํานวน ๗๐ คน
อปพร.ที่เคยผานการฝกอบรม

-

130,000

ลดปญหายาเสพติดและผล
กระทบตอสังคม และหมูบาน
ชุมชนจากผูติดยาเสพติด ในการ
กออาชญากรรมในสังคม

-

30,000

20,000

-

-

-

-

130,000

-

30,000

30,000

20,000

จํานวนผูเขา
อบรม
จํานวนผูเขา
รับการอบรม
จํานวน อปพร.
ที่เขาอบรม

30,000 ผูติดยาเสพติดที่
ผานการบําบัดที่
ผานการอบรมจาก
โครงการจะไมไปติด
ยาเสพติดอีก

ประชาชนสามารถ
ชวยเหลือผูประสบ
เหตุ
นักเรียนมีความรูใน
การปฐมพยาบาล
สามารถชวยเหลือ
ตังเองไดและเอา
ตัวรอด
อปพร.มีความรู
มีทักษะ

สํานักงานปลัด

ผูติดยาเสพติดมี
จํานวนลดลง

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๔ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๒ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการการบริหารจัดการน้ําตามปรัชญาของ
พื้นที่ในตําบลอุทัยสวรรค
1.เพื่อนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนธนาคาร
เศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ําใตดิน)
น้ําใตดินใน
พอเพียงพัฒนาองคกรปกครองสวน
ขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
พื้นที่
ทองถิ่นใหมีการบริหารจัดการน้ํา

2 โครงการอบรมเพาะพันธตนกลาปาไมพื้นถิ่น

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และ
สรางรายไดใหกับประชาชน
2.เพื่อลดความเลื่อมล้ําในสังคม
โดยการสรางโอกาสใหคนจนยาก
จนไดใชประโยชนจากน้ําและดินสู
แปลงเกษตรผสมผสานดวยการ
พึ่งพาตนเอง
3.เพื่อพัฒนายกระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนศูนยเรียนรู
การจัดการน้ําตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ําใตดิน)
เปนแบบอยางและขยายผลการ
พัฒนาสูหมูบาน/ชุมชน
1.เพื่ออนุรักษปาไมพื้นถิ่น
2.เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษปา
3.เพื่อตอยอดและเพิ่มเครือขายการ
อนุรักษปาและชุมชน

ประชาชนทั่วไป เด็กและ
เยาวชน จํานวน 100 คน

-

20,000

20,000

20,000

20,000
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
1.ประชาชนมี
การจัดการน้ําตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคาร
น้ําใตดิน)
2.ในพื้นที่ไดชประ
โยชนจากน้ําและดิน
สูแปลงเกษตรผสม
ผสานดวยการพึ่งพา
ตนเอง

หลัก
กองชาง

จํานวนผูเขารับ มีปาไมและเครือขาย สํานักงานปลัด
การฝกอบรม เพิม่ ขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๔ การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และพลังงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๒ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงานการเกษตร
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 โครงการจัดฝกอบรมอาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อเฝาระวังและปองกันการบุกรุก
และสิ่งแวดลอม
ตัดไมทําลายปาไม
4 รณรงค ประชาสัมพันธใหความรูหรือสรางจิตสํานึก สรางจิตสํานึกใหประชาชนในตําบล
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหกับ ไดเห็นคุณคาของปาไม
ประชาชนในตําบล
5 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เพื่อเพิม่ พื้นที่ปาไมและฟนฟูปาไม
6 โครงการอบรมการคัดแยกขยะในชุมชน

7 โครงการสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

8 โครงการอบรมอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ

เพื่อใหคนในชุมชนสนใจแยกขยะเพื่อ
เพื่อลดภาระในการทําลายและไมทิ้ง
ขยะในที่สาธารณะ
- ปลูกจิตสํานึกประชาชน เยาวชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
- แนวทางแกไขปญหา ทรัพยากร
เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช พันธุกรรม
สัตวจุลินทรียฯลฯ ที่หายากในทองถิ่น
หรือพื้นที่
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
20,000 จํานวนผูเขารับ มีอาสาสมัครชวย สํานักงานปลัด
การฝกอบรม ดูแลปาไม
20,000
จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด
รณรงค
ในการดูแลปาไม

1 รุน

-

20,000

20,000

20,000

12 บาน

-

20,000

20,000

20,000

พื้นที่สาธารณะ
และในวันสําคัญ
ประชาชนตําบลอุทัยสวรรค
๒๐๐ คน

-

20,000

20,000

20,000

20,000

-

30,000

30,000

30,000

30,000

พื้นที่สาธารณะ

-

20,000

20,000

20,000

20,000

ผูนําชุมชน ประชาชน
เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน
100 คน

-

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม
จํานวนผูเขารับ
การฝกอบรม

ตนไมมีจํานวนมากขึ้น สํานักงานปลัด
และไดรับการดูแล
ลดปริประมาณขยะ สํานักงานปลัด
ในหมูบาน
ตนไมมีจํานวนมาก
จํานวนผูเขารับ ขึ้น
สํานักงานปลัด
การฝกอบรม และไดรับการดูแล
และอนุรักษ

จํานวนผูเขารับ มีพันธพืชและสัตว สํานักงานปลัด
การฝกอบรม ทีก่ ําลังจะสูญพันธ
ไมใหสูญพันธ
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แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และ ๔ การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
1 คาจัดการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) เพื่อใหเด็กมีสื่อการเรียนรูที่

หลากหลาย

คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.)
2 คาหนังสือเรียน

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง
๔ ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ
ดานจิตใจ สังคม และดานสติปญญา
เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง
๔ ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ
ดานจิตใจ สังคม และดานสติปญญา

เด็กปฐมวัย (๒ - ๕ ป) ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ป

เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค
เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป

-

149,600

149,600 149,600 149,600 รอยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

สํานักงานปลัด

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

สํานักงานปลัด

เหมาะสมตามวัย
ทั้ง ๔ ดานราง
กาย จิตใจ
อารมณ สังคม
และสติปญญา

-

7,000

7,000

7,000

7,000

รอยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
ทั้ง ๔ ดานราง
กาย จิตใจ
อารมณสังคม
และสติปญญา
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3 คาอุปกรณการเรียน
เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ศูนย
7,000
7,000
7,000

แบบ ผ. 02

2565
(บาท)
7,000

๔ ดานคือ ดานรางกาย ดาน
พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
อารมณ ดานจิตใจ สังคม และดาน บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
สติปญญา
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ป

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

รอยละของเด็ก เด็กมีพัฒนาการที่
ที่มีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
เหมาะสมตามวัย
ทั้ง ๔ ดานราง
กาย จิตใจ อารมณ

หลัก
สํานักงานปลัด

สังคมและสติปญญา

4 ติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพ
แหงการเรียนรูดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLTV ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลอุทัยสวรรค

5 สนับสนุนสถานศึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักเรียนในตําบลอุทัยสวรรค

6 สนับสนุนสถานศึกษาโครงการเสริมสรางทักษะการ
กีฬาของเด็กนักเรียนและเยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค

1.เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เพื่อเสริมสรางศักยภาพเด็ก
แรกเกิด0 - 5 ป มีพัฒนาการ
สมวัยครูผูดูแลเด็กมีความรูทักษะ
ในการดูแลเด็กถูกตอง
สรางโอกาสทางการศึกษาอยาง
มีคุณภาพเทาเทียมกัน
เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนใหมี
ความรูความสามารถใหดียิ่งขึ้น

ชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
คุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
- โทรทัศนแอลอีดี (LEDTV) แบบ
Smart TV หรือ (Android TV)
ขนาดไมต่ํากวา 55 นิ้ว
ชุดรับสัญญาณโทรทัศนผาน
ดาวเทียม เครื่องรับสัญญาณภาพ
ดาวเทียม IRD
โรงเรียนในตําบล
อุทัยสวรรค จํานวน 6 แหง

-

30,700

-

-

-

หองเรียน DLTV เด็กปฐมวัยมีหอง สํานักงานปลัด

-

-

180,000 180,000 180,000 รอยละของ

สํานักงานปลัด

เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนใหมี
ความรูความสามารถใหดียิ่งขึ้น

โรงเรียนในตําบล
อุทัยสวรรค

-

-

50,000

สํานักงานปลัด

เรียนที่ทันสมัยและ
สงเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้ง 4 ดาน

50,000

นักเรียนมีความรู
นักเรียนเขา
ความสามารถ
พัฒนาศักยภาพ มากยิ่งขึ้น
50,000 รอยละของ
นักเรียนมีความรู
นักเรียนเขา
ความสามารถ
พัฒนาทักษะ
มากยิ่งขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และ ๔ การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศึกษา
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
7 คาเครื่องแบบนักเรียน

8 คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

9 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
10 อุดหนุนงบประมาณคาอาหารกลางวันใหแก

โรงเรียน ๖ แหง ในตําบลอุทัยสวรรค

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ศูนย
๔ ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
ดานจิตใจสังคม และดานสติปญญา บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ป

-

เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง เด็กปฐมวัย (๓ - ๕ ป) ศูนย
๔ ดานคือ ดานรางกาย ดานอารมณ พัฒนาเด็กเล็ก ขององคการ
ดานจิตใจสังคม และดานสติปญญา บริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค
อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ป

-

เพื่อเสริมสรางกิจกรมใหแกเด็ก
นักเรียนเยาวชนในพื้นที่ตําบล
อุทัยสวรรค
เด็กไดรับประทานอาหารกลางวัน
ครบ 5 หมู

-

50,000

50,000

50,000

-

2,220,000

2,220,000

2,220,000

เด็กนักเรียน เด็ก เยาวชน
ในพื้นที่ตําบลอุทัยสวรรค
ร.ร.ในตําบล

10,500

10,500

10,500

10,500 รอยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ

หลักสูตรเด็กมีพัฒนา สํานักงานปลัด
การที่เหมาะสมตามวัย

เหมาะสมตามวัย

15,050

15,050

15,050

ทั้ง ๔ ดานราง
กาย จิตใจ
อารมณสังคม
และสติปญญา
15,050 รอยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการ

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย

สํานักงานปลัด

เด็กนักเรียนไดรับ
ความรูนอกเหนือ
จากการเรียนตาม
เด็กไดรับอาหาร
ครบ 5 หมู

สํานักงานปลัด

เหมาะสมตามวัย

ทั้ง ๔ ดานราง
กาย จิตใจ
อารมณสังคม
และสติปญญา
50,000 จํานวนเด็ก
ที่เขารวม
กิจกรรม
2,220,000

จํานวนเด็กที่
ไดรับอาหาร
กลางวัน

สํานักงานปลัด
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และ ๔ การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
1 เขารวมโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
1 กิจกรรม
30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนประ
1.เพื่อใหประชาชนไดแสดงความจงรัก
1.ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักงานปลัด
พระมหากษัตริย ในการเสริมสรางความรักสามัคคี ภักดี และเสริมสรางใหประชาชนมีจิต
ชาชนที่เขารวม เกิดความรักและความ
และสงเสริมอัตลักษณชุมชน
กิจกรรม
สํานึกหวงแหนและธํารงรักษาไวซึ่ง
หวงแหนสถาบันชาติ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ศาสนา พระมหากษัตริย

ใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจ

และยึดเหนี่ยวเปนศูนย

ใหเกิดความรักความสามัคคีของคน

รวมจิตใจสรางความรัก

ในชาติ

ความสามัคคีของคน

2.เพื่อปลูกฝงคานิยมทางวัฒนธรรม

ในชาติ

อันดีงามโดยกลไกสถาบันทางสังคม

2.สามารถสงเสริม

ของครอบครัว ชุมชน ศาสนาการศึกษา

อัตลักษณของวิถีเมือง

และสื่อ เพื่อใหคนไทยเปนคนเกงและดี

ลุมภูทั้งดานผลิตภัณฑ

มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ

ชุมชนขนบธรรมเนียม

3.เพื่อสงเสริมอัตลักษณ ภูมิปญญา

ประเพณีวัฒนธรรมการ

ทองถิ่นและธรรมเนียมประเพณี

ทองเที่ยวชุมชนสรางราย

ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน ในการสงเสริม

ไดใหแกประชาชนใน

อาชีพรวมทั้งสงเสริมการ ทองเที่ยวชุมชน

พื้นที่

เพื่อสรางรายไดในทองถิ่น ตลอดสงเสริม
การทองเที่ยว ชุมชน

69
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น และ ๔ การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
2 เขารวมกิจกรรมของอําเภอนากลาง
กิจกรรมในอําเภอ
30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนคน
เพื่อเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ
ประชาชนไดแสดง สํานักงานปลัด
นากลาง
ที่เขารวม
อําเภอนากลาง
ออกถึงความจงกิจกรรม
รักภักดี
3 โครงการอบรมเพื่อตอตานยาเสพติดใหกับเยาวชน เพื่อใหความรูในการปองกันและ
เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค
30,000
30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม ทําใหเยาวชนในตําบล สํานักงานปลัด
ในตําบลอุทัยสวรรค

โครงการ

แกไขปญหาเรื่องยาเสพติดของ
เยาวชนในตําบลอุทัยสวรรค

4 โครงการถวายเทียนพรรษาประจําป

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา

วัดในตําบล

-

-

20,000

20,000

5 โครงการถวายผากฐินประจําป

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา

วัดในตําบล

-

-

20,000

20,000

6 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

1 ครั้ง

-

-

50,000

50,000

20,000 จํานวนคน
ที่เขารวม
กิจกรรม
20,000 จํานวนคน
ที่เขารวม
กิจกรรม
50,000 จํานวนคน
ที่เขารวม
กิจกรรม

อุทัยสวรรค รูจักวิธี
การปองกันและหาง
ไกล ยาเสพติด
พระพุทธศาสนาไดรับ สํานักงานปลัด
การสงเสริม
พระพุทธศาสนาไดรับ สํานักงานปลัด
การสงเสริม
ประชาชนมีความรัก สํานักงานปลัด
ศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
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2565
(บาท)

1 คาใชจายในการเลือกตั้งผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิก เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตย
12 บาน
สภาทองถิ่นในกรณีครบวาระหรือกรณีแทนตําแหนง
ที่วาง
2 จัดเวทีประชาคมหมูบาน/ตําบล
เพือ่ ใหประชาชน มีสวนรวมในการ จัดประชาคม ระดับหมูบาน
แสดงความคิดเห็นในการจัดทําแผน 12 บาน และระดับตําบล
พัฒนาตําบลหรือการประชาพิจารณ
4 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
เพื่อมีแผนที่แมบที่มีรายละเอียด
พืน้ ที่ตําบลอุทัยสวรรค
ระยะที่ 2 (ตอเนื่อง)
พรอมนําไปพัฒนาผังเมือง พัฒนา
การจัดเก็บรายไดมีความชัดเจน
เพิ่มรายได ของอบต.
5 โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบการใหบริการ
เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
พื้นที่ อบต.อุทัยสวรรค
อินเตอรเน็ต และwebsite ของ อบต.อุทัยสวรรค ขาวสารอยางทั่วถึง

-

500,000

500,000 500,000 500,000

-

30,000

30,000

-

100,000

100,000 100,000 100,000

-

50,000

50,000

6 โครงการขยายจุดติดตั้งและปรับปรุง ซอมแซม

100,000 100,000 100,000

ระบบเสียงไรสายประจําหมูบาน

7 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่

เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารอยางทั่วถึง

พื้นที่ อบต.อุทัยสวรรค

-

100,000

เพื่อรับทราบปญหาและใหบริการ
ประชาชน

12 บาน

-

-

20,000

30,000

50,000

20,000

30,000

50,000

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนไดเลือกคนดี สํานักงานปลัด
เขาไปทําหนาที่

จํานวน
ประชาชนที่
ออกมาใชสิทธิ์
จํานวนครั้งที่ ไดรับรูปญหาความ สํานักงานปลัด
ที่ออกจัดเวที ตองการของประชา
ชนในตําบล
ระบบภาษี การจัดเก็บภาษีมี
กองคลัง
มีความถูกตอง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ระบบอินเตอร เพิ่มชองทางประชาชน สํานักงานปลัด
เน็ตใชการไดดี ไดรับขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง
ระบบเสียง เพิ่มชองทางประชาชน สํานักงานปลัด
ไรสายใชงาน ไดรับขอมูลขาวสาร
ไดดี
อยางทั่วถึง
จํานวนครั้งที่ ไดรับรูปญหาความ สํานักงานปลัด
ออกบริการ ตองการของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับเรื่องภาษีโรงเรือน
ภาษีปาย การจัดทะเบียนพานิชย การขออนุญาต
ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ใหแกผูที่อยู
ในขายที่จะตองชําระภาษี และขออนุญาตภายในเขต
พื้นที่ตําบลอุทัยสวรรค
9 โครงการ อบต.อุทัยสวรรค ออกหนวยบริการประชาชน
เคลื่อนที่ ฯลฯหนวยบําบัดทุข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหแกประชาชน เพื่อความสามัคคีปรองดองสมานฉันท
อยางยั่งยืน
10 สงเสริมการเขาฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร

เพื่อสรางความเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ผูมีหนาที่เสียภาษี ตองขอใบอนุญาต
เชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางผูมี
หนาที่เสียภาษี และเจาหนาที่ผู
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี เพิ่มรายไดแก อบต.
เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประ
ชาชนในการรับบริการจาก อบต.
อุทัยสวรรคและจุดบริการรวมกับ
หนวยงานอื่น
เพื่อใหบุคลากรมีความรูและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

11 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่

เพื่อใหบุคลากรมีความรูสามารถ
นําความรูมาประยุกตใชใน อบต.
ไดตอไป
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2565
(บาท)

จํานวน 100 ราย

-

-

20,000

20,000

20,000

ตําบลอุทัยสวรรค

-

-

50,000

50,000

50,000

บุคลากรทุกคนใน
อบต.อุทัยสวรรค

-

-

บุคลากรใน อบต.อุทัยสวรรค
และสวนราชการผูนําชุมชน

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขา
รวมอบรม

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
มีความเขาใจบทบาท
หนาที่ของผูประกอบการ เก็บภาษีมีประ
สิทธิภาพ

หลัก
กองคลัง

จํานวนรอยละ ประชาชนไดรับการ สํานักงานปลัด
ของประชาชนที่ บริการจาก อบต.
เขารวมโครงการ อุทัยสวรรคและหนวย
งานอื่นๆ
500,000 500,000 500,000
จํานวน
บุคลากรมีความรู
สํานักงานปลัด
บุคลากรที่ เพิ่มขึ้น
/กองคลัง
เขารับการ
/กองชาง/กอง
ฝกอบรม
สวัสดิการฯ
500,000 500,000 500,000
จํานวน
บุคคลากรมีวิสัยทัศน สํานักงานปลัด
บุคลากรที่ กวางขึ้น และเพิ่มพูน
เขารับการ ความรู
ศึกษาดูงาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
แผนงานบริหารทั่วไป
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
12 โครงการอบรม คุณธรรม หรือจริยธรรมใหแก
บุคลากรของ อบต.อุทัยสวรรค

เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม
จริยธรรม

13 โครงการอบรมใหความรูตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. 2540 ขององคการบริหาร
สวนตําบลอุทัยสวรรค

เพื่อเพิ่มความรูตาม พรบ.ขอมูล
ขาว สารของทางราชการ
พ.ศ. 2540

14 โครงการอบรมใหความรูเรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น ในการแกไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง
แผน ขององคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค

คณะผูบริหาร/สมาชิกอบต.
ขาราชการสวนทองถิ่น
ลูกจาง พนักงานจาง ฯลฯ

เปาหมาย คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาทองถิ่น
ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานจาง ประชาชน
เพื่อใหมีความรูในกระบวนการจัดทํา เปาหมาย คณะผูบริหาร
แผนพัฒนาทองถิ่น กระบวนการแกไข สมาชิกสภาทองถิ่น
การเพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลง ขาราชการ ลูกจาง
พนักงานจาง ประชาชน
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
สํานักงานปลัด

-

20,000

20,000

20,000

20,000

รอยละจํานวน บุคลากรของ อบต.
ผูเขารับการ อุทยั สวรรคมีคุณธรรม
อบรม
จริยธรรม

-

-

10,000

10,000

10,000

-

-

20,000

20,000

20,000

รอยละจํานวน มีความรูในเรื่องการ สํานักงานปลัด
ผูเขารับการ รางหนังสือ ในเรื่อง
อบรม
ขอมูลขาวสารของ
ทางราชการใหถูกตอง
รอยละจํานวน ทําใหรูและเขาใจ สํานักงานปลัด
ผูเขารับการ ในกระบวนการ
อบรม
ขั้นตอนตางๆ ของ

การจัดทําแผน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เพื่อใหประชาชนไดรับการบริการ
1 กองทุน
1 อุดหนุนงบประมาณสมทบใหแกกองทุนหลัก
100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม
ประกันสุขภาพ
ที่ดีมีสุขภาพดีและลดความเสี่ยง
/ โครงการที่
ตอโรคมะเร็ง/เบาหวาน/
กลุมดําเนินการ
ความดัน
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ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนไดรับ
บริการที่ดีลด
ความเสี่ยงตอ
โรคติดตอตางๆ

หลัก
สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานงบกลาง
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 จายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ผูสูงอายุ ในตําบลอุทัยสวรรค

-

7,500,000

2 จายเบี้ยยังชีพใหแกผูพิการ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูพิการ
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ผูพิการ ในตําบลอุทัยสวรรค

-

2,300,000

3 จายเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผูติด
เชื้อเอดสใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

ผูปวยโรคเอดส
ในตําบลอุทัยสวรรค

-

130,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
ผูสูงอายุที่ได
รับเบี้ยยังชีพ
2,300,000 2,300,000 2,300,000 จํานวน
ผูพิการที่ได
รับเบี้ยยังชีพ
130,000
130,000
130,000 จํานวน
ผูติดเชื้อเอดส
ที่ไดรับเบี้ย
ยังชีพ
7,500,000

7,500,000

7,500,000

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
หลัก
ผูสูงอายุมีความเปน กองสวัสดิการ
อยูที่ดีขึ้น
สังคม
ผูพิการมีความเปนอยู กองสวัสดิการ
ที่ดีขึ้น
สังคม
ผูติดเชื้อเอดสมีความ กองสวัสดิการ
เปนอยูที่ดีขึ้น
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมใหความรูเรื่องสิทธิและสวัสดิการคน เพื่อใหความรูเรื่องสิทธิและกฏหมาย คนพิการและผูดูแลคนพิการ
พิการและผูดูแลคนพิการตําบลอุทัยสวรรค
สําหรับผูพิการและผูดูแล

-

10,000

10,000

10,000

2 โครงการฝกอบรมอาชีพคนพิการและผูดูแลคน
พิการ

เพื่อพัฒนาทักษะฝมือแรงงานใหกับ คนพิการและผูดูแลคนพิการ
คนพิการ

-

50,000

50,000

50,000

3 อุดหนุนงบประมาณใหแกสํานักงานกาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู
4 โครงการแกอยางมีคุณคาชราอยางมีศักดิ์ศรี

เพื่อสนับสนุนใชดําเนินงานของกาชาด
1 ครั้ง
ในการชวยเหลือผูประสบภัยตางๆ
เพื่อใหผูสูงอายุรูจักเตรียมความพรอม ผูสูงอายุในตําบลอุทัยสวรรค
ในการใชชีวิตอยางมีคุณภาพ
จํานวน 100 คน
เพื่อกระชับความสัมพันธในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว
ปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว
เพื่อกระชับความสัมพันธในครอบครัว สมาชิกครอบครัว 50 คน
ปองกันปญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว

-

20,000

20,000

20,000

-

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

เพื่อใหสมาชิกในครอบครัวรูจักการ สมาชิกในครอบครัว
ปรับตัวในการครองเรือนในยุค
จํานวน 50 คน
ไทยแลนด 4.0

-

50,000

50,000

50,000

5 โครงการครอบครัวอุทัยสวรรคอบอุนใจ ใกลชิด
พระธรรม
6 โครงการลอมรัก รอยดวงใจ ครอบครัวหางไกล
ความรุนแรง

7 โครงการครอบครัวเปยมสุข ยุคสี่ G
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
10,000 จํานวนผูพิการ ผูพิการและผูดูแลมี กองสวัสดิการ
และผูดูแล
ความความรูเรื่อง
สังคม
ที่เขาอบรม
สิทธิและสวัสดิการ
50,000 จํานวนคนพิการ คนพิการมีรายได กองสวัสดิการ
และผูดูแล
จากการประกอบ
สังคม
ที่เขาอบรม
อาชีพ
20,000 รอยละของผูได ประชาชนไดรับการ กองสวัสดิการ
รับการชวยเหลือ ชวยเหลือ
สังคม
50,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุรูจักการใช กองสวัสดิการ
ที่เขาอบรม
ชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
สังคม
50,000 จํานวนผูพิการ ผูพิการและผูสูงอายุ กองสวัสดิการ
และผูสูงอายุ
มีรายไดเพิ่มขึ้น
สังคม
ที่เขาอบรม
50,000 จํานวนสมาชิก ความสัมพันธใน
กองสวัสดิการ
ครอบครวที่เขา ครอบครัวดีขึ้นไมมี
สังคม
อบรม
ปญหาความรุนแรง
ในครอบครัว
50,000 จํานวนสมาชิก สมาชิกในครอบครัว กองสวัสดิการ
ครอบครวที่เขา รูจักการอยูรวมกัน
สังคม
อบรม
อยางเขาใจกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการเสริมสรางสุขผูสูงวัยตําบลอุทัยสวรรค

เพื่อสรางความสุขใหกับผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในตําบล

-

50,000

50,000

50,000

9 โครงการพัฒนาสักยภาพผูนําสตรี ladies
อุทัยสวรรค
10 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสตรีตําบลอุทัยสวรรค

สตรีตําบลอุทัยสวรรค
60 คน
สตรีในตําบลจํานวน 30 คน

-

50,000

50,000

50,000

-

50,000

50,000

50,000

11 โครงการเสริมสรางทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
ตําบลอุทัยสวรรค

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตําบล
อุทัยสวรรคใหเขมแข็ง
เพื่อสรางเสริมทักษะดานอาชีพให
กับสตรีตําบลอุทัยสวรรค
เพื่อเสริมสรางทักษะการใชขีวิตที่
เหมาะสมใหกับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนจํานวน 60 คน

-

10,000

10,000

10,000

12 โครงการคายเยาวชนตําบลอุทัยสวรรค
รวมปองกันทองไมพรอมและยาเสพติด

เพื่อเด็กปลอดภัยจากยาเสพติด เด็กและเยาวชนจํานวน
และการตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน 50 คน

-

50,000

50,000

50,000

13 โครงการอุทัยสวรรค 3 วัย เบิ่งแงง ฮักแพง
แบงปน

เพื่อสรางโอกาสใหกลุมคน 3 วัย
คือเด็ก ผูใหญ และวัยชรา ไดมี
เวลาทํากิจกรรมที่มีคุณภาพเพื่อ
สรางสังคมเอื้ออารี เขมแข็ง
เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานและกลุม
อาชีพใหเขมแข็ง

เด็ก ผูใหญ และวัยชราในตําบล
อุทัยสวรรค จําวน 240 คน

-

50,000

50,000

50,000

1 กลุม

-

50,000

50,000

50,000

14 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพและสงเสริม
ความเขมแข็งอยางยั่งยืน
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
50,000 จํานวนผูสูงอายุ ผูสูงอายุมีความสุข กองสวัสดิการ
ที่เขาอบรม
มากขึ้น
สังคม
50,000 จํานวนสตรีที่เขา ผูนําสตรีมีความ
กองสวัสดิการ
อบรม
เขมแข็ง
สังคม
50,000 จํานวนสตรีที่เขา สรางรายไดเสริมใหกับ กองสวัสดิการ
อบรม
ครอบครัว
สังคม
10,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนมี กองสวัสดิการ
เยาวชนที่เขา
เจตคติในการใชชีวิต
สังคม
อบรม
ที่ถูกตองเหมาะสม
50,000 จํานวนเด็กและ เด็กและเยาวชนปลอด กองสวัสดิการ
เยาวชนที่เขา
ภัยจากยาเสพติด
สังคม
อบรม
และลดจํานวนการตั้ง
ครรภกอนวัยอันควร
50,000 จํานวนผูที่
ลดชองวางระหวางวัย กองสวัสดิการ
เขารวมอบรม
กระชับความสัมพันธ
สังคม
ในครอบครัวและ
ชุมชน
50,000 มีการพัฒนา
กลุมอาชีพมีความ กองสวัสดิการ
ความเขมแข็ง
เขมแข็ง
สังคม
ของกลุมอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15 อุดหนุนงบประมาณสมทบใหแกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลอุทัยสวรรค

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในการสรางระบบหลัก
ประกันคุณภาพชีวิตและการ
ประกันสุขภาพ

1 กลุม

-

50,000

50,000

50,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
50,000 จํานวนสมาชิก ประชาชนมีสุขภาพ กองสวัสดิการ
ของกลุมที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพชีวิตที่ดี
สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๓ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิต การศึกษา ความมั่นคงภายใน และเสริมสรางสังคมสันติสุข
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทองถิ่น
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคน สังคม คุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

2 โครงการปองกันโรคไขหวัดนก

เพื่อปองกันกําจัดโรคพิษสุนัขบา
และปองกันการแพรพันธุของสุนัข
และแมว
ปองกันโรคไขหวัดนก

3 อุดหนุนงบประมาณใหแกหมูบานสําหรับดําเนิน
งานตามโครงการพระราชดําริ ดานสาธารณสุข

เพื่อใหหมูบานดําเนินแนวทาง
ตามพระราชดําริ มีสุขภาพที่ดี

สุนัขและแมวในตําบล
อุทัยสวรรค

-

50,000

50,000

50,000

ตําบลอุทัยสวรรค

-

20,000

20,000

20,000

12 หมูบาน ในตําบลอุทัยสวรรค
หมูบานละ 20,000 บาท

-

240,000
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2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

หลัก
50,000 สุนัขไมเปน
ตําบลปลอดโรคพิษ สํานักงานปลัด
โรคพิษสุนัขบบา สุนัขบา

20,000 ไมมีการแพร
ระบาดไขหวัด
นกในสัตว
และคน
240,000 240,000 240,000 จํานวนหมูบาน
ที่ไดดําเนินโครง
การตามแนวพระ
ราชดําริ

ตําบลปลอดโรค
ไขหวัดนก

สํานักงานปลัด

หมูบานไดดําเนิน
ตามแนวทาง
พระราชขดําริมี
สุขภาพอนามัยที่ดี

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําดานการ
ทองเที่ยวโดยชุมชน

การเปนเจาบานที่ดีของชุมชน
การทองเที่ยวภายในตําบล
อุททัยสวรรค

2 โครงการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
(อบต.อุทัยสวรรคเกมส)
3 คาใชจายในการสงเสริมทีมนักกีฬาเยาวชนตําบล
อุทัยสวรรคเขารวมแขงขันกีฬาฟุตบอล "นากลางคัพ"
4 โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
อปท. ในเขต อําเภอนากลาง

เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายหาง
ไกลยาเสพติด
เพื่อสงเสริมนักกีฬาในระดับหมูบาน
และตําบล
เพื่อสรางความสามัคคี และใหมี
รางกายแข็งแรง และสรางความ
สัมพันธที่ดี

5 โครงการอบรมทักษะดานกีฬาใหแกเด็กและเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน
มีทักษะในการเลนกีฬา

ผูนําชุมชน แกนนําดานการ
ทองเที่ยว ในตําบลอุทัยสวรรค

-

20,000

1 ครั้ง/ ตําบล

-

-

1 ครั้ง

-

-

1 ครั้ง

-

-

๑ ครั้ง

-

30,000

20,000

20,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000 รอยละของ
ประชาชนที่มี
รายไดจากแหลง
ทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ

ไดประชาสัมพันธ
สถานที่ทองเที่ยวใน
จังหวัดหนองบัวลําภู
และในตําบล
อุทัยสวรรค และมี
รายไดจากผลิตภัณฑ
และสถานที่ทองเที่ยว
150,000 150,000 150,000 จํานวนประชาชน ประชาชนมีรางกาย
ที่เขารวมกิจกรรม แข็งแรง
20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่
เยาวชน หางไกล
อุดหนุน
ยาเสพติด
100,000 100,000 100,000 จํานวนบุคลา- บุคลากรของทองถิ่น
กรที่เขารวม
มีรางกายแข็งแรงมี
การแขงขัน
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน
30,000 30,000 30,000 จํานวนเด็กที่
เด็ก และเยาวชน
เขารวมอบรม ในตําบลอุทัยสวรรค
ทักษะ
มีทักษะกีฬาเพิ่มขึ้น

หลัก
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
องคการบริหารสวนตําบลอุทัยสวรรค อําเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลําภู
ยุทธศาสตรจังหวัด ที่ ๑ เสริมสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ การคา การทองเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู ที่ ๓ การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการทองเที่ยว และการกีฬา
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งบประมาณและที่มา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
2561
2562
2563
2564
2565
(ผลผลิตของโครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบสระน้ําสาธารณะบานทาอุทัย
หมูที่ 1

เพื่อปรับปรุงเปนสถานที/่ พื้นที่
สาธารณะเพื่อสงเสริมการออก
กําลังการของประชาชน

1 แหง

-

-

-

300,000

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)
รอยละของ
ประชาชนที่มี
รายไดจาก
แหลงทองเที่ยว

ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
จะไดรับ
ที่รับผิดชอบ
ประชาชนมีที่
พักผอนหยอนใจ
และมีรายไดจาก
แหลงทองเที่ยว

หลัก
กองชาง

81
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
ก่อสร้างถนนลาดยาง
1 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านวังประทุม ม.9-บ้าน
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
กว้าง 6 ม.
10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จานวนระยะ
ประชาชน
กองช่าง
ซาขอนแก่น ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลางจ.หนองบัวลาภู การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
ระยะทางยาว
ทางที่มีการก่อ มีการคมนาคม
- บ้านสามพลัง ต.นาเหล่า อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู
3 กม.
สร้างถนนลาด สะดวกรวดเร็ว
2 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
ต.อุทยั สวรรค์ ไปถึง บ้านแสงดาว ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง ในการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
จ.หนองบัวลาภู

กว้าง 7 ม.
ระยะทางยาว
2.5 กม.

-

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง บ้านภูเขาวงศ์ ต.เทพคีรี
อ.นาวัง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 ม.
ระยะทางยาว
1,150 ม.

-

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง - ตาบลฝั่งแดง อ.นากลาง การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
จ.หนองบัวลาภู

กว้าง 6 ม.
ระยะทางยาว
2.5 กม.

-

ยางเพิ่มขึ้น
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการก่อ
สร้างถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น
4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการก่อ
สร้างถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการก่อ
สร้างถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

82
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1 เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
กว้าง 6 ม.
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
บ้านโนนสวาท หมู่ที่ 2 - บ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ 7

การคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง
ยาว 2,040 ม.

6 ซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ระยะทางยาว
1 กม.

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ระยะทางยาว
6 กม.

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ระยะทางยาว
2 กม.

-

- ผาถ้าฆ้อง

7 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
ต.อุทัยสวรรค์-บ้านโนนสง่า ต.โนนเมือง อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

8 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าอุทัย หมู่ที่ 1
เจริญรัฐ) - บ้านหนองด่าน ต.ด่านช้าง อ.นากลาง

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการก่อ มีการคมนาคม
สร้างถนนลาด สะดวกรวดเร็ว
ยางเพิ่มขึ้น
7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 จานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการก่อ มีการคมนาคม
สร้างถนนลาด สะดวกรวดเร็ว
ยางเพิ่มขึ้น
18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 จานวนระยะประชาชนมีการคมนาคม
ทางที่มีการก่อ สะดวกรวดเร็ว
สร้างถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น
6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 จานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการก่อ มีการคมนาคม
สร้างถนนลาด สะดวกรวดเร็ว
ยางเพิ่มขึ้น

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

83
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
9 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านซาขอนแก่น หมู่ที่ 5
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ใน
กว้าง 9 ม.
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จานวนระยะ
ตาบล อุทัยสวรรค์ -บ้านมอเลี้ยว ต.โนนเมือง อ.นากลาง
จังหวัดหนองบัวลาภู
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลาดยาง/ถนน คสล.
10 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน

11 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านท่าอุทัย หมู่ที่ ๑
ถนนสายบ้านนางบัวลี -บ้านนายสมใจ ชมนาวัง

12 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
ถนนสายหน้าวัดโนนสวรรค์ -บ้านนายสมชาย ดอนปราบ

การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว

ระยะทางยาว
900 ม.

ทางที่มีการก่อ
สร้างถนนลาด
ยางเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 ม.
ยาว 550 ม.

-

800,000

800,000

800,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.

-

600,000

600,000

600,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 ม.
ยาว 450 ม.

-

700,000

700,000

700,000

800,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
600,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
700,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น

แบบ ผ. 02/1

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

84
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
13 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
กว้าง 4 ม.
600,000
600,000
600,000
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านซาขอนแก่น หมู่ที่ ๕
ถนนสายภายบ้านนางป่วน จันทร์เทา - บ้านนายมานิตย์
ทอยชัยภูมิ
14 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6
ถนนสายบ้านนายประดิษฐ์ แสงเหลา บ้านนายธรรม นูญโถปั้น
15 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9
ถนนสายบ้านนายสมร เลขตระโก -บ้านนายปรีชา
วันธงชัย
16 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10
ถนนสายบ้านนายสังวาลย์ - ร้านค้าสหการบ้าน
หนองกุงศรี (หออุปคุต)

การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

ยาว 500 ม.

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.

-

600,000

600,000

600,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 ม.
ยาว 350 ม.

-

550,000

550,000

550,000

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 ม.
ยาว 500 ม.

-

750,000

750,000

750,000

แบบ ผ. 02/1

2565
(บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

600,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
600,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
550,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
750,000 จานวนระยะ
ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
17 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
กว้าง 5 ม.
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนระยะ
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ ๑๑
ถนนสายสีแยกสหการ -วัดราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 10

18 เสริมผิวถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนน คสล. บ้านท่าอุทัยเหนือ หมู่ที่ 12
ถนนสายบ้านนางประเทือง ดอนคุณศรี บ้านนางสี สิงอุปโป
ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน/ก่อสร้างถนนหินคลุก/
ภายในหมู่บา้ น/ถนนเพื่อการเกษตร/ถนนเชื่อม
ระหว่างหมู่บา้ น
19 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองด้วง หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4

20 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านหนองไพบูลย์ หมู่ที่ 7
ต.อุทัยสวรรค์ - บ้านภูเขาวงค์ ต.นาเหล่า

การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

ยาว 700 ม.

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 ม.
ยาว 500 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ยาว 2,800 ม.

-

เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 ม.
ยาว 1,150 ม.

-

600,000

600,000

600,000

750,000

750,000

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

ทางที่มีการ
เสริมผิวถนน
คอนกรีตเพิ่มขึ้น
600,000 จานวนระยะ
ประชาชน
ทางที่มีการ
มีการคมนาคม
เสริมผิวถนน
สะดวกรวดเร็ว
คอนกรีตเพิ่มขึ้น

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

750,000

แบบ ผ. 02/1

750,000

กองช่าง

กองช่าง

จานวนระยะ
ทางที่มีการ
ลงหินคลุก

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

จานวนระยะ
ทางที่มีการ
ลงหินคลุก

ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๒ การพัฒนาเกษตรปลอดภัยควบคู่กับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
21 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านโพธิ์ศรีสมพร หมู่ที่ 11
เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ในการ
กว้าง 6 ม.
1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000
สายสามแยกห้วยอาฮีน -หนองโพธิ์ ต.อุทัยสวรรค์ บ้านแสงดาว ต.ฝั่งแดง
22 ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสายบ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ 7 - บ้านภูเขาวงค์ ตาบลนาเหล่า ช่วงลา
ห้วยโป่ง

การคมนาคมได้สะดวกรวดเร็ว

ยาว 2,500 ม.

เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน คสล.
สาหรับใช้ในการคมนาคมได้
สะดวก

กว้าง 6 ม.
ยาว 8 ม.

-

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

จานวนระยะ
ทางที่มีการ
ลงหินคลุก
1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จานวนระยะ
ขนาดสะพาน
ที่มีการก่อ
สร้าง

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ประชาชน
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
แผนงานการเกษตร
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 ขุดลอกลาห้วยนาหลวงตอนบน (ซาตีนเป็ด)
บ้านวังประทุม หมู่ที่ 9

เพื่อประชาชนมีน้าในการเกษตร

ขุดลอก 1 แห่ง

-

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

2 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้าห้วยข่า บ้านโนนสวรรค์
หมู่ที่ ๔ ตาบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

-

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

3 โครงการขุดลอกลาห้วยโป่งตอนบน บ้านโนนสวาท
หมู่ที่ 2 ตาบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

-

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

4 โครงการขุดลอกลาห้วยซาอิจิ๊ บ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ 7 ตาบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

-

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

5 โครงการขุดลอกลาห้วยอาฮีนตอนบน
บ้านโพธิศ์ รีสมพรหมู่ที่ 11 ต. อุทยั สวรรค์
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

๑ แห่ง

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ต่อ)
แผนงานการเกษตร(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
6 โครงการขุดลอกลาห้วยอาฮีนตอนกลาง
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
๑ แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จานวนระยะ
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10 ต. อุทยั สวรรค์
เกษตรอย่างเพียงพอ
ทางที่มีการขุด
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
ลอก
7 โครงการขุดลอกฝายมะนาว บ้านห้วยนาหลาง
หมู่ที่ 6 ตาบลอุทยั สวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

1 แห่ง

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

8 โครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค
และการเกษตรภายในตาบล

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภคและการเกษตรอย่าง
เพียงพอ

35 บ่อ

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

9 โครงการขุดลอกลาห้วยโป่ง บ้านหนองไพบูลย์
หมู่ที่ ๗ ต. อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

๑ แห่ง

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

10 โครงการขุดลอกลาห้วยนาหลวงตอนบน
บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 ต. อุทยั สวรรค์
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
เกษตรอย่างเพียงพอ

๑ แห่ง

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แบบ ผ. 02/1

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีน้า
กองช่าง

ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนบ่อบาดาลประชาชนมีน้า
ที่มีการเจาะ ใช้ในการอุปโภค
บ่อบาดาล
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๔ การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.1 การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (ต่อ)
แผนงานการเกษตร(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
11 โครงการขุดลอกลาห้วยเตย บ้านชัยมงคล
เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
หมู่ที่ 8 ตาบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง
จ.หนองบัวลาภู
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
12 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าอุทัย
หมู่ที่ 1

13 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4

14 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง
บ้านวังประทุม หมู่ที่ ๙

15 ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่
บ้านหนองกุงศรี หมู่ที่ 10

เกษตรอย่างเพียงพอ

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 1 บ่อ
(ระบบ)

-

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 1 บ่อ
(ระบบ)

-

3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 1 บ่อ
(ระบบ)

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

เพื่อให้ประชาชนมีน้าใช้ในการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ

จานวน 1 บ่อ
(ระบบ)

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

แบบ ผ. 02/1

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก

จานวนระยะ ประชาชนมีน้า
ทางที่มีการขุด ใช้ในการอุปโภค
ลอก
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ร้อยละของ
ประชาชน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
ร้อยละของ
ประชาชน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
ร้อยละของ
ประชาชน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ
ร้อยละของ
ประชาชน
มีน้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ
ประชาชนมีน้า
ใช้ในการอุปโภค
บริโภคอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.5 พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ัศน์ชมุ ชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สระน้า หลังศูนย์อาฮีน
เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็น
๑ แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
บ้านโพธิศ์ รีสมพร หมู่ที่ 11 ต.อุทยั สวรรค์
แหล่งท่องเที่ยวประจาตาบล
ประชาชนที่มี
อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

2 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สระน้าสาธารณะ
ของหมู่บา้ นหนองด้วง-วังประทุม หมู่ที่ 3 ,9
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวประจาตาบล

1 แห่ง

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

3 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ งเก็บน้าห้วยนาหลวง
บ้านหนองด้วง หมู่ที่ 3 ต.อุทยั สวรรค์
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวประจาตาบล

1 แห่ง

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

แบบ ผ. 02/1

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แบบ ผ. 02/1
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.5 พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ัศน์ชมุ ชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ต่อ)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
หลัก
4 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ฝายจอก บ้านห้วยนาหลวง เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
1 แห่ง
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีที่
กองช่าง
หมู่ที่ 6 ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู ท่องเที่ยวประจาตาบล
ประชาชนที่มี พักผ่อนหย่อนใจ
รายได้จาก
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
5 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สระน้าสาธารณะให้เป็น
เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีที่
กองช่าง
สวนสุขภาพ บ้านห้วยนาหลวง หมู่ที่ 6
ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลัง
ประชาชนที่มี พักผ่อนหย่อนใจ
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
กายประจาตาบล
รายได้จาก
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
6 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ผาถ้าพระบ้านท่าอุทยั หมู่ที่ 1 เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีที่
กองช่าง
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
ท่องเที่ยวในตาบลอุทยั สวรรค์
ประชาชนที่มี พักผ่อนหย่อนใจ
รายได้จาก
และมีรายได้จาก
7 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ผาถ้าฆ้องบ้านท่าอุทยั เหนือ เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีที่
กองช่าง
หมู่ที่ 12ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู ท่องเที่ยวในตาบลอุทยั สวรรค์
ประชาชนที่มี พักผ่อนหย่อนใจ
รายได้จาก
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น

92
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
สาหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
ยุทธศาสตร์จงั หวัด ที่ ๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลาภู ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
แนวทางที่ 2.5 พัฒนาปรับปรุงภูมทิ ัศน์ชมุ ชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว (ต่อ)
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(ต่อ)
ที่
โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ 2561
2562
2563
2564
2565
(KPI)
โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สระน้าห้วยเตยเป็นสวน
เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
1 แห่ง
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
สุขภาพ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8
ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังประชาชนที่มี
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู
กายประจาตาบล
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

9 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์อา่ งเก็บน้าลาห้วยข่า
เป็นสวนสุขภาพ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 4
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลังกายประจาตาบล

1 แห่ง

-

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

10 โครงการปรับปรุงภูมทิ ศั น์สระน้าบ้านท่าอุทยั
เป็นสวนสุขภาพ บ้านท่าอุทยั หมู่ที่ 1
ต.อุทยั สวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลาภู

เพื่อปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสถานที่ออกกาลัง
กายประจาตาบล

1 แห่ง

-

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
รายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว

รวม 47 โครงการ

125,050,000 125,050,000 125,050,000 125,050,000

แบบ ผ. 02/1

ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
หลัก
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น
ประชาชนมีที่
กองช่าง
พักผ่อนหย่อนใจ
และมีรายได้จาก
แหล่งท่องเที่ยว
ที่เกิดขึ้น

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

1 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ปริ้นงานเอกสารของสานักงาน
ปลัด

เครื่องปริ้นเตอร์สี (อิงค์เจ็ท)
พร้อมติดตั้งแท้งค์
จานวน 3 เครื่อง

-

2 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จานวน
๒ ชุด

-

3 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทยั สวรรค์

รถยนต์ส่วนกลาง ไม่ต่ากว่า
2500 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ
จานวน 1 คัน

-

4 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านงานครัว เพื่อรับรองและให้บริการประชาชน

5 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

6 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้เก็บเอกสารของสานักงานปลัด

เพื่อใช้ในการเก็บเอกสารของสานักงาน
ปลัด

หม้อต้มน้าร้อน
จานวน 2 เครื่อง

93
แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)
25,800

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

-

-

-

สานักงานปลัด

-

-

-

สานักงานปลัด

952,000

-

-

-

สานักงานปลัด

20,000

-

-

-

สานักงานปลัด

32,000

จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน
จานวน 6 ตู้

-

30,000

-

-

-

สานักงานปลัด

ตู้เหล็กเอกสาร ๒ บานทึบ
จานวน ๘ ตู้

-

20,000

-

-

-

สานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

94
แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

7 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

เพื่อใช้ในราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลอุทยั สวรรค์

รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี หรือ
กาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ จานวน 1 คัน

-

814,000

-

-

-

สานักงานปลัด

8 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ
เพื่อคลายความร้อน

พัดลมสนาม ใบพัดอลูมเิ นียม
ขนาด ๒๔ นิ้ว
จานวน ๓ เครื่อง

-

9,000

-

-

-

สานักงานปลัด

9 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้นการจัดงานหรือกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์

-

255,000

-

-

-

สานักงานปลัด

10

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เต๊นท์สนาม กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร สูง 2.50 เมตร
เหล็กประปา คาดน้าเงิน
จานวน 15 หลัง
เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM
ชนิดประจาที่ ขนาด 10 วัตต์
จานวน 1 เครื่อง

-

28,000

-

-

-

สานักงานปลัด

รักษาความสงบ

เพื่อใช้ในการสื่อสาร

ที่

แผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

95
แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

11 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน
ตู้ละ ๕,5๐๐ บาท จานวน
1 ตู้

-

5,500

-

-

-

กองคลัง

12 บริหารงานทั่วไป

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อเก็บเอกสาร

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4
ลินชัก ตู้ละ 5,500 บาท
จานวน 2 ตู้

-

11,000

-

-

-

กองคลัง

13 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานกองคลัง

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED
ขาวดา(18 หน้า/ต่อนาที)
จานวน 3 เครื่อง

-

7,800

-

-

-

กองคลัง

14 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานกองช่าง

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 2 เครื่อง

-

8,600

-

-

-

กองช่าง

15 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานกองช่าง

โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
จานวน 2 ชุด

-

10,000

-

-

-

กองช่าง

16 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

ใช้ในงานสารวจ

เครื่องวัดระยะแบบล้อหมุน
จานวน 1 เครื่อง

-

7,000

-

-

-

กองช่าง

96

ที่

แผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

17 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

ใช้ในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม

เครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ
ขนาด ๙ นิ้ว จานวน 1 เครื่อง

-

6,500

-

-

-

กองช่าง

18 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์กอ่ สร้าง

ใช้ในงานก่อสร้าง

ตู้เชื่อมไฟฟ้า 1 เครื่อง

-

3,800

-

-

-

กองช่าง

19 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้ในงานธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จานวน 1 เครื่อง

-

16,000

-

-

-

กองช่าง

20 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ใช้แทนจอที่ชารุด

จอภาพ LCD หรือ LED
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า
๑9 นิ้ว จานวน 1 จอ

-

3,300

-

-

-

กองช่าง

21 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

โต๊ะทางาน จานวน 1 โต๊ะ

-

4,800

-

-

-

กองช่าง

22 เคหะและชุมชน

ครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอแสดง
ภาพขนาดไม่เกิน 19 นิ้ว)

-

16,000

-

-

-

กองช่าง

23 สังคมสงเคราะห์

ครุภณ
ั ฑ์

ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด
๒ บานทึบ 1 ตู้

-

5,000

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อปฏิบตั งิ านในกองช่าง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานธุรการ

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้เก็บเอกสารต่างๆ

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

97

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

25 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

26 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

27 รักษาความสงบ

ครุภณ
ั ฑ์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

ชุดรับแขก
จานวน 1 ชุด

-

15,000

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์
หรือ LED ขาวดา
จานวน 1 เครื่อง

-

2,600

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
จานวน 2 เครื่อง

-

1,400

-

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

เครื่องกรองน้า
1 เครื่อง

-

-

150,000

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์สาธารณสุข

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม
และบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าดื่ม

28 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์
จานวน 15 ตัว

-

-

22,500

-

-

สานักงานปลัด

29 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

จัดซื้อเก้าอี้เบาะ จานวน 50 ตัว

-

-

25,000

-

-

สานักงานปลัด

30 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เพื่อใช้ในกิจการของสานักงานปลัด

ตู้เหล็กเก็บเอกสาร กระจก
บานเลื่อน จานวน 1 ตู้

-

-

5,500

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั สานักงาน

98

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

31 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานธุรการ

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอภาพขนาดไม่เกิน
19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

-

-

17,000

-

-

สานักงานปลัด

32 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานแผนและนโยบาย เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
สานักงานปลัด
ติดตัง้ ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

4,300

-

-

สานักงานปลัด

33 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

โต๊ะหมู่บชู า

-

-

8,500

-

-

สานักงานปลัด

34 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
ความละเอียด 16 ล้านพิกเซิล

-

-

16,000

-

-

สานักงานปลัด

35 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานบริหารงานทั่วไป ตู้เหล็กบานทึบ จานวน 1 ตู้

-

-

5,500

-

-

สานักงานปลัด

36 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลอุทยั สวรรค์

ถังน้าคูลเลอร์ ขนาด 36 ซม. สีเงิน
จานวน 4 ถัง

-

-

20,000

-

-

สานักงานปลัด

37 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานงบประมาณองค์การ
บริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์

เก้าอี้ทางาน จานวน 1 ตัว

-

-

2,400

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.อุทยั สวรรค์
.
เพื่อใช้ในกิจการของสานักงานปลัด

99

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

38 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

39 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

40 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

41 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

42 การรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

43 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานการศึกษา

แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

4,300

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใ่ ช้ในกิจการและบริการประชาชน
ในตาบลอุทยั สวรรค์

พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด
ไม่นอ้ ยกว่า 32 นิ้ว
จานวน 5 เครื่อง

-

-

35,000

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในกิจการของสานักงานปลัด

เลื่อยยนต์ ขนาด 12 นิ้ว
จานวน 1 เครื่อง

-

-

9,000

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank
Printer) จานวน 1 เครื่อง

-

-

4,300

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอภาพขนาดไม่เกิน
19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

-

-

17,000

-

-

สานักงานปลัด

เก้าอีสานักงาน จานวน 2 ตัว

-

-

4,000

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานการศึกษา

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

44 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

45 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

46 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

47 การศึกษา

ค่าครุภณ
ั ฑ์

48 สังคมสงเคราะห์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)
เพื่อใช้ในกิจการของงานการศึกษา

100
แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

-

-

2,800

-

-

สานักงานปลัด

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
จานวน 2 เครื่อง

-

1,400

-

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในกิจการของงานการศึกษา

โต๊ะทางาน จานวน 1 ตัว

-

-

2,800

-

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานการศึกษา

โต๊ะคอมพิวเตอร์ จานวน 1 ตัว

-

-

2,000

-

-

สานักงานปลัด

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

ตู้โชว์ตู้กระจกวัสดุอลูมเิ นียม
จานวน 1 ตู้

-

-

5,500

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

49 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานคลัง

เก้าอี้สานักงาน จานวน 2 ตัว

-

-

2,400

-

-

กองคลัง

50 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

เครื่องทาลายเอกสาร
แบบตัดตรง ทาลายครั้งละ
10 แผ่น จานวน 1 เครื่อง

-

-

20,000

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของสานักงานปลัด

101

ที่

แผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

51 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

โต๊ะทางาน ระดับ 1-2
จานวน 1 ตัว

-

-

4,800

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

52 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

เก้าอี้ทางาน ระดับ 1-2
จานวน 1 ตัว

-

-

1,800

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม

53 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

โต๊ะคอมพร้อมเก้าอี้ จานวน 1 ชุด

-

-

4,800

-

-

54 สังคมสงเคราะห์

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิแตอร์ เพื่อใช้ในกิจการกองสวัสดิการสังคม

เครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารทั่วไป
จานวน 1 เครื่อง

-

-

3,200

-

-

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

55 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในในอาคารเอนกประสงค์
อบต. อุทยั สวรรค์

พัดลมติดเพดาน ขนาด 48
นิ้ว จานวน 10 ตัว

-

-

15,000

-

-

กองช่าง

56 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์การเกษตร

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าข้อแข็ง
1 เครื่อง

-

-

9,500

-

-

สานักงานปลัด

57 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

ปั้มลม ขนาด 92 ลิตร
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

15,000

-

สานักงานปลัด

ที่

แผนงาน

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)

102
แบบ ผ. 03

หมวด

ประเภท

58 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

ชุดเครื่องเสียง จานวน 1 ชุด

-

-

100,000

-

-

สานักงานปลัด

59 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร

-

-

13,000

-

-

สานักงานปลัด

60 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับงาน
สานักงาน (จอภาพขนาดไม่เกิน
19 นิ้ว) จานวน 1 ชุด

-

-

-

17,000

-

สานักงานปลัด

61 รักษาความสงบ

ครุภณ
ั ฑ์

วิทยุสื่อสาร
จานาน 1 ตัว

-

-

-

25,000

-

สานักงานปลัด

62 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั สานักงาน

เพื่อใช้ในกิจการของงานแผนและนโยบาย
สานักงานปลัด

โต๊ะทางาน
จานวน 1 ตัว

-

-

-

2,800

-

สานักงานปลัด

63 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 แอมป์
จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

4,000

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของงานแผน
และนโยบายสานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ใช้ในการสื่อสาร

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

64 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ

65 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

66 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั ฑ์โรงงาน

67 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

ครุภณ
ั สานักงาน

68 บริหารงานทั่วไป

ค่าครุภณ
ั ฑ์

69 เคหะและชุมชน

ค่าครุภณ
ั ฑ์

บัญชีครุภณ
ั ฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ - 2565 )
องค์การบริหารส่วนตาบลอุทยั สวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภณ
ั ฑ์)
2561
(บาท)
เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

103
แบบ ผ. 03

งบประมาณและที่มา
2562
2563
2564
(บาท)
(บาท)
(บาท)

หน่วยงาน
2565 ที่รับผิดชอบ
(บาท)
หลัก

ปืนยิงเฟอร์นเิ จอร์
จานวน 1 ตัว

-

-

-

2,000

-

สานักงานปลัด

ชุดกล้องวงจรปิด ความละเอียด
ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 2 ล้านพิกเซล
จานวนกล้อง 16 ตัว ฮาร์ดดิสก์
ความจุ 4 TB (รวมราคาติดตั้ง)

-

-

100,000

-

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 5
กิโลวัตต์ จานวน 1 เครื่อง

-

-

-

27,500

-

สานักงานปลัด

เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

พัดลมอุตสาหกรรม ติดผนัง
ขนาด 30 นิ้ว จานวน 8 เครื่อง

-

-

-

32,000

-

สานักงานปลัด

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองคลัง

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
จานวน 2 เครื่อง

-

1,400

-

-

-

กองคลัง

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของกองช่าง

เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
จานวน 2 เครื่อง
รวม 69 รายการ

-

1,400

-

-

-

กองช่าง

125,300

0.-

ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการงานของสานักงานปลัด

0.-

2,310,100 637,900

~ ๑๐๔ ~

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล

๔.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอานาจและหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทา ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นาไปสู้การจัดทางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อนาไปสู่การ
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์
๔.๐ และในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดาเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๐๕ ~
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๓.๘ แผนงาน
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
รวมคะแนน

คะแนน
๒๐
๒๐
๖๐
(๑๐)
(๑๐)
(๑๐)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๐๖ ~
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
พิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ
(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(๘) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ.
(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสาหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
๒๐
(๓)

(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๒)
(๓)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๐๗ ~
ประเด็น
การพิจารณา
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
๒๐
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ (๕)
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
(๓)
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข
(๓)
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม (๓)
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(๓)
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
(๓)
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่ S-Strengit(จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และTTherat(อุปสรรค)
๓. ยุทธศาสตร์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ท้องถิ่น
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
(๑๐)
องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
Thailand ๔.๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค
(๑๐)
จังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐
รายละเอียดหลักเกณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๐๘ ~

ประเด็นการ
พิจารณา
๓.๔ วิสัยทัศน์

๓.๕ กลยุทธ์
๓.๖
เป้าประสงค์
ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
๓.๘ แผนงาน

๓.๙ ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

รายละเอียดหลักเกณฑ์

คะแน คะแนนที่
นเต็ม ได้
(๕)

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ขององค์กร (๕)
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่ (๕)
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
(๕)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนาไปสู่
ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
(๕)
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การทา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน (๕)
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รวมคะแนน

๑๐
๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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~ ๑๐๙ ~

๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
จะต้องดาเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
การสรุปสถานการณ์การพิจารณา
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๑๐
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๑๐
แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา
๑๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(๕)
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
(๕)
สังคมแห่งชาติ
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐
(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง
(๕)
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(๕)
๕.๑๑ มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ
(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(๕)
รวมคะแนน
๑๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
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~ ๑๑๐ ~
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คะแนน คะแนน
ประเด็น
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม ที่ได้
๑. การสรุป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ ๑๐
สถานการณ์ วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
การพัฒนา
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. การ
๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวน
๑๐
ประเมินผล โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
การนา
หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้กาหนดไว้เท่าไร จานวนที่ไม่สามารถ
แผนพัฒนา ดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency)
ท้องถิ่นสี่ปีไป ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
ปฏิบัติในเชิง ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงปริมาณ
ปริมาณ
(Qualitative)
๓. การ
๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนาเอาเทคนิคๆ มาใช้ ๑๐
ประเมินผล เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความ
การนา
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
แผนพัฒนา หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน
ท้องถิ่นสี่ปีไป ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
ปฏิบัติในเชิง (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของ
คุณภาพ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดาเนินการในเชิงคุณภาพ
(Qualitative)
๔. แผนงาน ๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
๑๐
และยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนา
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพิ้น
ที่ติดต่อกัน
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ
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~ ๑๑๑ ~
ประเด็น
การพิจารณา
๕. โครงการพัฒนา
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ

รายละเอียดหลักเกณฑ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
๕.๒ กาหนด
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกาหนด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
โครงการ
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๕.๓ เป้าหมาย
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
(ผลผลิตของ
ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
โครงการ) มีความ
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงานอธิบาย
ชัดเจนนาไปสู่การตั้ง ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร
งบประมาณได้
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
ถูกต้อง
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
๕.๔ โครงการมีความ โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
สอดคล้องกับแผน
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๕.๕ เป้าหมาย
โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
(ผลผลิตของ
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
โครงการ) มีความ
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
สอดคล้องกับ
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนาไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
และสังคมแห่งชาติ ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓)
การลดความเลื่อมล้าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ

คะแนน คะแนนที่
เต็ม
ได้
๖๐
(๕)

(๕)

(๕)

(๕)

(๕)
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~ ๑๑๒ ~
ประเด็น
คะแนน คะแนน
รายละเอียดหลักเกณฑ์
การพิจารณา
เต็ม
ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
(๕)
สอดคล้อง
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ทาน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
๕.๗ โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
(๕)
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
ยุทธศาสตร์จังหวัด หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กาหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน
๕.๘ โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
(๕)
ปัญหาความยากจน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
หรือการเสริมสร้างให้ โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ประเทศชาติมั่นคง ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หลักประชารัฐ
๕.๙ งบประมาณมี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ ๕ ประการในการ
(๕)
ความสอดคล้องกับ จัดทาโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
เป้าหมาย(ผลผลิต
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔)
ของโครงการ)
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)
๕.๑๐ มีการประมาณ การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
(๕)
การราคาถูกต้องตาม ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
หลักวิธีการ
โปร่งใสในการกาหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์
งบประมาณ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๑๓ ~
ประเด็น
การพิจารณา
๕.๑๑ มีการกาหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
มีการกาหนดตัวชี้วัดผลงาน ( Key Performancy Indicator : KPI) (๕)
ที่ สามารถวัดได้ (
measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ ( efficiency) ได้ เช่น การ
กาหนดความพึงพอใจ การกาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ)
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตามโครงการ
(๕)
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดาเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสาเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้
รวมคะแนน
๑๐๐
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~ ๑๑๔ ~

๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนายุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ อย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้
(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
(๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)
- โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๒๕๖5
ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
๑. ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจอาชีพ
และรายได้ตาม
1,
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๒. ด้านการพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
สาธารณูปโภค
3.ด้านการพัฒนา
ด้านการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัยและ
การจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
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~ ๑๑๕ ~
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์
อปท.
ในเขตจังหวัด จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
5.ด้านการพัฒนา
การเมืองการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีและ
การให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน
6.ด้านการพัฒนา
คน สังคม
คุณภาพชีวิต และ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน
7.การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และ
การกีฬา

๒๕๖5
จานวน งบประมาณ

รวม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

~ ๑๑๖ ~

ลาดับ
ที่

สรุปรายงานผลการดาเนินการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ...................
รายการ
โครงการ งบประมาณ
โครงการที่สามารถดาเนินการได้ (..........
โครงการ)
คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา ของแผนการ ของข้อบัญญัติ+
ท้องถิ่น
ดาเนินงาน
เงินสะสม

๑
๒
๓
๔

๕

บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ
จากเงินสะสม
จัดทาแผนการ
ดาเนินงาน
- ข้อบัญญัติ = .......... +
- เงินสะสม = ..........
สามารถดาเนินการได้
- ข้อบัญญัติ = ......... +
- เงินสะสม = ..........

(๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (
Quality)
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
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~ ๑๑๗ ~

๔.๔ ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต

(๑) ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
(๑.๑) ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง
วาตะภัย น้าท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดาเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิด
เหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดาเนินการได้ทันท่วงที
(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่างๆ ในตาบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ
โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการ
เกิดโรคระบาด การทาลาย การรักษา
(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย การศึกษาต่า ประชาชนในตาบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ ไม่เพียงพอในการดารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้
(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตาบล ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกัน โดยการลงพื้นที่ค้นหา การรณรงค์
ป้องกัน การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด
(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตาบล เนื่องจาก ในตาบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข จัดทา
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสาคัญ พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตาบล จะเห็นว่าประชาชนยังมี
ปัญหาที่จะต้องดาเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคมการเกษตร
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง /ไฟฟ้า/น้าประปา /แหล่งน้าเพื่ออุปโภค –
บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทาให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจานวนมาก
ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้
(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนามาพิจารณาจัดลาดับความสาคัญโดย
ประชาคมท้องถิ่น ซึ่งมีหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นาหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป
ร่วมกันพิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
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~ ๑๑๘ ~
(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง และครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชน
มีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าว
ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว การเลี้ยงสัตว์ วัว ควาย หมู ที่ส่งกลิ่นเหม็นราคาญ การพนันที่ยังมีในพื้นที่ เส้นทาง
คมนาคมยังไม่ครบ
************************************

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลอุทัยสวรรค์ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู

