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ค ำน ำ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 18 ก าหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป  
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ ว 73 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีจัดท าและ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่  
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า น าข้อมูล
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) มาทบทวนเพ่ือให้สอดดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
น าข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานราชการ และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์ และปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี เพ่ือให้สามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
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ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ตั้ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอบุ่งคล้าไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
212 อ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบุ่งคล้าถึงเขตต าบล 2 กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดบึงกาฬระยะทางประมาณ 43 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง ประมาณ 1 
ชั่วโมง มีพ้ืนที่ประมาณ 89 ตารางกิโลเมตร หรือ152 ,276 ไร่ และมีอาณาเขตติดกับต าบลและอ าเภอ
ใกล้เคียงดังนี้ 
               ทิศเหนือ            จด    พื้นที่ต าบลหนองเดิ่น อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  
               ทิศใต ้               จด    พ้ืนที่ต ำบลโคกกว้ำง  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
      ทิศตะวันออก      จด    พ้ืนที่แม่น้ ำโขง    
               ทิศตะวันตก        จด    พ้ืนที่ต ำบลชัยพร  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  ต ำบลบ้ำนต้อง  อ ำเภอเซกำ  

จังหวัดบึงกำฬ 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าโดยทั่วไป เป็นที่ราบ ที่ดอนลูกคลื่นลอนลาด  ทางด้านทิศตะวันตกเป็นภูเขา 

มีแม่น้ าโขงไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออกทางฝั่งประเทศลาวมีภูเขาชื่อ ภูงู ที่ยังมีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ซึ่งมีผลท าให้ช่วงฤดูฝน มีฝนตกชุกในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้าและต าบลใกล้เคียง   
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลบุ่งคล้ามี ฤดูกาล 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน  ฤดูฝน  ฤดูหนาว โดยฤดูฝน ฝนจะเริ่มตกในเดือนมีนาคม 

มีปริมาณน้ าฝนมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมจากนั้นปริมาณน้ าฝนจะลดลงตามล าดับ และจะ
หมดประมาณเดือนพฤศจิกายน มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,800 – 2,400  ม.ม./ปี และจะมีลมกรรโชก
แรง ซึ่งเริ่มต้นจากต้นเดือนพฤศจิกายน ถึงต้นเดือนมกราคมของปีถัดไป   
 

1.4 ลักษณะของดิน 
ดินมีลักษณะเป็นดินโพนพิสัย ดินชุมแสง ดินคล้ายธาตุพนม  เหมาะแก่การท านา ท าสวน และท าไร่  

ดินตามที่ราบริมฝั่งแม่น้ าโขงมีความอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด  พ้ืนที่ทั่วไปมีความลาดเอียงจาก
ทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้    
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า          
มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่านที่ส าคัญ ได้แก่  
1. แม่น้ าโขง ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3 และบ้านบุ่งคล้า ม.1 
2. ห้วยสหาย ไหลผ่านบ้านบุ่งคล้า ม.1 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง และบ้านบุ่งคล้าเหนือ ม.3  
3. ห้วยขามเปี้ย ไหลมาจากภูวัวผ่านบ้านนาจาน ม.4 บ้านขามเปี้ย ม.7 บ้านซ าบอน ม.8 บ้านโนน

สะอาด ม.9 และบ้านดอนจิก ม.5 นอกจากนี้ยังมีแม่น้ าสาขา ห้วย หนอง คลอง บึง อยู่ทุกหมู่บ้าน 
 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  
นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง       
 
 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่คลา้ อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ             2 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 

ต าบลบุ่งคล้า ประกอบด้วยจ านวนหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน  
ชื่อหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ 

บ้านบุ่งคล้า หมู่ 1 นายเกียรติศักดิ์ ป้องกัน ผู้ใหญ่บ้าน 063-9890384 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ 2 นายสายันต์ ดาราษี ผู้ใหญ่บ้าน 093-5648851 
บ้านบุ่งคล้าเหนือ หมู ่3 นายมนตรี รักโคตร ผู้ใหญ่บ้าน 096-9235499 
บ้านนาจาน หมู่ 4 นายอิทธิชัย พรมพุทธ ผู้ใหญ่บ้าน 084-7865337 
บ้านดอนจิก หมู่ 5 นายทรง พรมพิมพ์ ผู้ใหญ่บ้าน 061-1355150 
บ้านดอนแพง หมู่ 6 นางสาวเยาวรัตน์ หนูผาบ ผู้ใหญ่บ้าน 082-3078395 
บ้านขามเปี้ย หมู่ 7 นายไพวัลย์ ผลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 082-2032563 
บ้านซ าบอน หมู่ 8 นายสมชาย ผลจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 098-6276496 
บ้านโนนสะอาด หมู่ 9 นายประยาน พรมพิมพ์ ก านันต าบลบุ่งคล้า 081-0510113 

 

2.2 การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ

องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 9 หมู่บ้าน มีผู้บริหารท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน 
9 หมู่บ้าน รวมเป็น 18 คน  
 

3. ประชากร   
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร    
ประชากรทั้งสิ้น จ านวน  5,222 คน  แยกเป็นชาย  2,578 คน  หญิง  2,644 คน  จ านวนครัวเรือน  
1,648  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 0.1 คน / ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล  ณ  เดือนตุลาคม 2563) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1. บ้านบุ่งคล้า 288 312 600 256 
2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 626 580 1206 445 
3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 261 296 557 173 
4. บ้านนาจาน 351 324 675 190 
5. บ้านดอนจิก 205 240 445 126 
6. บ้านดอนแพง 72 74 146 43 
7. บ้านขามเปี้ย 360 374 734 201 
8. บ้านซ าบอน 321 327 648 153 
9. บ้านโนนสะอาด 94 117 211 61 

รวม 2,578 2,644 5,222 1,648 
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3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรย้อนหลัง 3 ปี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่มาระบบสถิติทางการ
ทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

0 บุ่งคล้า 7 7 14 - - - - - - 
1. บ้านบุ่งคล้า 279 306 585 291 308 599 290 306 596 
2. บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 625 585 1,210 626 581 1207 625 585 1,210 
3. บ้านบุ่งคล้าเหนือ 263 297 560 260 299 559 263 298 561 
4. บ้านนาจาน 359 324 683 348 325 673 355 326 681 
5. บ้านดอนจิก 209 237 446 202 239 441 201 240 441 
6. บ้านดอนแพง 71 74 145 73 73 146 71 74 145 
7. บ้านขามเปี้ย 361 379 740 359 374 733 358 373 731 
8. บ้านซ าบอน 319 326 645 319 330 649 320 333 653 
9. บ้านโนนสะอาด 94 117 211 93 116 209 93 116 209 

รวม 2,587 2,652 5,239 2,571 2,645 5,216 2,576 2,651 5,227 
 

 3.3 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

 

4. สภาพทางสังคม 
    4.1 การศึกษา 

-  โรงเรียนประถมศึกษา            4           แห่ง     
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา                    1           แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              1           แห่ง 

                    -  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1  แห่ง 
   4.2 สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลของรัฐขนาด        30    เตียง    1  แห่ง 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล       1  แห่ง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน                              2  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                            3   แห่ง 

4.3  อาชญากรรม 
         - ที่พักสายตรวจประจ าต าบล                   1   แห่ง 

     4.4 ยาเสพติด 
         เนื่องจากมีพ้ืนที่ติดชายแดนไทย-ลาว จึงมีปัญหายาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ  

ล าดับที่ ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
1 ช่วงอายุต ากว่า 18 ปี 594 564 1,158 
2 ช่วงอายุตั้งแต่ 18 ปี – 60 ปี 1,582 1,652 3,234 
3 ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 388 469 857 

รวม 2,519 2,685 5,249 
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4.4 การสังคมสงเคราะห์ 
        องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้รับงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
จังหวัดบึงกาฬในการซ่อมแซมบ้านผู้พิการ และบ้านผู้ยากไร้เป็นประจ าทุกปี  
             

5. ระบบบริการพื้นฐาน                   
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
      การคมนาคมและขนส่งทั้งภายในและระหว่างชุมชน ยังขาดการเชื่อมโยงที่เหมาะสม  ท าให้เกิดความไม่
คล่องตัวและไม่ปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหว่างต าบล  การติดต่อกับอ าเภอใกล้เคียงใช้ถนนสาย
หลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (บ้านแพง – บึงกาฬ) และยังมีถนนเชื่อมระหว่าง 3 ต าบลได้แก่  
ถนนสายเรียบฝั่งแม่น้ าโขง  ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางเส้นไม่สามารถใช้ได้สะดวกในฤดูฝน  เนื่องจาก
เป็นถนนลูกรัง  พื้นถนนอ่อน ประกอบกับมีน้ าขัง ท าให้ผิวจราจรช ารุด  จึงท าให้การคมนาคมระหว่างชุมชนไม่
สะดวก  ในฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองจากการสัญจร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปใช้บริการต่างๆ    
                                                 -   มีถนนลาดยาง    4   สาย   ยาว    8    กิโลเมตร 

-   มีถนนลูกรังระหว่างหมู่บ้าน   6   สาย   ยาว   12   กิโลเมตร 
-   ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต และบางส่วนเป็นถนนลูกรัง  

       5.2 การไฟฟ้า 
มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  รวม   9  หมู่บ้าน 

   5.3 การประปา 
มีระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้าน และระบบประปาผิวดิน จ านวน 4 หมู่บ้าน 

   5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

   5.5 การโทรคมนาคม 

ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข (อนุญาตเอกชน)      1   แห่ง 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 

ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม  ท านา ท าไร่ ท าสวน ผลผลิตที่ส าคัญ  คือ ข้าว 
ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง พืชผักสวนครัว  เป็นต้น 
    6.2 การประมง 

ราษฎรที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ าก็จะมีอาชีพเสริมทางด้านการประมงน้ าจืด เช่น ราษฎรในพ้ืนที่ หมู่ 1,3  
มีอาชีพท าการประมงโดยการวางอวนดักปลา (ไหลมอง) ที่บริเวณแม่น้ าโขง   
    6.3 การปศุสัตว์ 

ต าบลบุ่งคล้า มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงโค กระบือ และการเลี้ยงสุกร  
    6.4 การบริการ 

- ธนาคาร          1         แห่ง 
- โรงแรม               6         แห่ง 
- ปั๊มน้ ามัน                   3          แห่ง 
- ปั๊มน้ ามันแบบหลอด      7          แห่ง                                    
- โรงงานอุตสาหกรรม      -           แห่ง 
- โรงสีข้าว               9          แห่ง 
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  6.5 การท่องเที่ยว 
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว มีน้ าตกห้วยถ้ าน้อย จุดชมวิวเหนือถ้ าพราย ลานฮอลิคอปเตอร์อเมริกา หาด
ทรายริมแม่น้ าโขงในช่วงน้ าลดฤดูหนาว และฤดูร้อน 
     6.6 อุตสาหกรรม 

ต าบลบุ่งคล้า ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต    
- กลุ่มสหกรณ์สวนยางบุ่งคล้า-ภูวัว 

 - กลุ่มเลี้ยงกบ-ปลา 
 - กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง-เลี้ยงปลา 
 - กลุ่มเลี้ยงโคบ้านดอนแพง 
 - กลุมเลี้ยงโคกระบือบ้านสะอาด 
 - กลุ่มปลูกมะเขือเทศ 
 - กลุ่มปุ๋ยชีวภาพบ้านซ าบอน 
 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบุ่งคล้า 
 - กลุ่มปลาร้าแม่น้ าโขง 
 - กลุ่มจักสานบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบุ่งคล้าทุ่ง 
 - กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ 
 - กลุ่มจักสานบ้านาจาน 
   6.8 แรงงาน 
       ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม ได้แก่ ท านา ท าสวนยางพารา  
สวนปาล์มน้ ามัน ข้าวโพด มะเขือเทศ ฟักทอง ถั่วเหลือง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
   7.1 การนับถือศาสนา 
          ประชาชนภายในต าบลบุ่งคล้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยอย่างมั่นคง  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม โดยยึดถือขนบธรรมเนียมทั่วไปเหมือนคน
ไทยภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยมีข้อมูลศาสนสถาน ดังนี้ 

วัด   มีจ านวน   12    วัด ได้แก่     
  1. วัดปุริมาประดิษฐ์ 

 2. วัดป่าบุ่งคล้าใต้ 
 3. วัดจันทร์เดชราษฎร์บ ารุง 

4. วัดทองอุทัยราษฎร์ 
5. วัดดาราศรี 

 6. วัดเจริญสุขสีนวนค าประดิษฐ์ 
  7. วัดจอมศรี 

 8. วัดศรีมงคล 
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  9. วัดซ าบอนวนาราม 
10. วัดศิริธรรมวนาราม 

 11. วัดป่าสมบูรณ์ปราณี 
 12. วัดโพธิ์นาแก้ว 
ส านักสงฆ ์  1 แห่ง ได้แก่ 
           1. ส านักสงฆ์เทพนิมิต 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
 งานประเพณีที่ส าคัญคืองานประเพณีแข่งเรือยาวเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึ่งจัดเป็นประจ าทุกปีในช่วง
เดือนกันยายน มีการประกอบงานบุญต่างๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา และตามความเชื่อของท้องถิ่น  เช่น งาน
ประเพณีออกพรรษา  ไหลเรือไฟ งานสงกรานต์ สรงน้ าผู้สูงอายุ และสรงน้ าพระ เป็นต้น 

7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น  คือ  

กลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า จากไม้ไผ่ 
ภาษาถ่ิน คือ ภาษาอีสาน ไทย้อ ไทพวน 

7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคล้า จากไม้ไผ่  ไม้กวาดดอกหญ้า ปลาร้า       

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1. น้ า 
          แหล่งน้ าธรรมชาติ 

- ล าน้ า, ล าห้วย                  11 สาย 
- บึง,หนองอ่ืน ๆ                 16 แห่ง 

 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
- ฝาย                              4  แห่ง 
- บ่อน้ าตื้น                        378  แห่ง 

         - บ่อโยก                          55    แห่ง 
   8.2 ป่าไม้ 

 มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว   ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ  
นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง ป่าชุมชน และป่าทางวัฒนธรรมต่างๆ ของ
ชุมชน ได้แก่ ป่าช้า ป่าดอนปู่ตา ป่าวัดป่า และป่าสาธารณะที่ชุมชนใช้สอยประโยชน์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่ง
พบในทุกหมู่บ้านของต าบล แต่อาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปในแต่ละชุมชน 

 
8.3 ภูเขา 
        สภาพดินพ้ืนล่างส่วนใหญ่เป็นดินทรายและดินลูกรัง มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเหนียวปนดินร่วน พ้ืนที่หลัง
เขาส่วนใหญ่เป็นพื้นหินทรายและดินทราย สภาพการพังทลายปานกลาง ส่วนของหินบนหลังภูวัว ส่วนมากเป็น
หินปูนมีลักษณะเป็นลานหิน       
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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         มีภูวัว  ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่า น้ าตก นอกจากนั้นยังมี “กิ้งก่าภูวัว” ซ่ึง
เป็นสัตว์ป่าที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก นอกจากนั้นภูวัวยังมีพืชสมุนไพรที่ส าคัญได้แก่ สามสิบสองประดง เป็นต้น 
ทางฝั่งตะวันออกของต าบลยังมีแม่น้ าโขง ซึ่งเป็นแม่น้ าที่เป็นเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงชาวบุ่งคล้า ในฤดูแล้งจะ
มีหาดทรายเป็นบริเวณกว้างซึ่งสามารถจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้  
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ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 

2.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
 

1. สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา ได้ส่งผล

ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน  
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ 
ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบ  
ในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ อัตรา  
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 
๖.๐ ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า 
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  
และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และ
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพ  
การให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหา
ความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนา
ประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ 
ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาด
ความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและ
เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศ
ขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้ง  
ทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น  
ในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น  
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็ก 
ที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศ  
ในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจั ด
สวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
ขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแลว้ 
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2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู  

สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ  
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญ 
กับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็น
ประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับ
ประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม
ประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกต่างกันอย่างยั่งยืน 
นอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่
ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้าม
ชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้าน 
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ และการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง 
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพ
ติด การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้ าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่  
และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น 
แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ 
ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมี
ช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้าน ขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทยนอกจากนี้ ผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และ
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ขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความม่ันคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ 
มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความ
ต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียว การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคง ด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมี
ความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบ
การพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตก
ลงปารีส จะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ 
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณ์ได้ยาก การเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่
จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบ
พลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์
ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความ
ต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะ
ถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคง
และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
กระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้
ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น เห็น ได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง 
และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่ าทันและ
ปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการ 
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พัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับ
เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ 
ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร และภาคบริการ กระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน 
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร รักษาไว้ซึ่ง
ความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง  
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษี
ต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
มากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและ
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริม
คนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้ง
ภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบ  
และครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิด 
การปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง การขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ
เจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐ เพ่ือ
ยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดย
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อน าไปสู่
การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง 
และ ยั่งยืน 

 ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสงัคม การ
มีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาค  
ทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสั ยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะท าให้ประเทศไทย
มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนา
ยกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม และพัฒนากลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือยกระดับฐานรายได้ของประชาชนใน
ภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดี 
เก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” 
เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 
 

๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาลเพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
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๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น 
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพ้ืนฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากร  
ธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอ่ืน ๆ น ามาประยุกต์
ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่  
(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่าย
ระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิม
ศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้ง
การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาส
ทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพ่ิมขึ้น  
ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง  
กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง  
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มี
นิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกรรม นัก
คิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท าเพื่อส่วนรวม การกระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและท าประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 

๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะน าไปสู่ 
ความยั่งยืนเพือ่คนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการ
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ท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการ
ท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม  
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ  
อย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความ เป็นสากล  
มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

 

2.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ  
 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socioeconomics Security) และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
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 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ  การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของการค้า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
          กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
2.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1. แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า ประสบอุทกภัย
และภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาในด้านความยากจน และปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่ มีความพร้อมด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค ให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยง และข้อตกลงกับประเทศเพ่ือบ้านในกลุ่ม ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตรา
การเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้อย่างรวดเร็ว 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มน้ าโขง” 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือแก้ไขปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจของภาค 
 2. เพ่ือช่วยเหลือดูแลคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีพึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบ 
และพึงพาตนเองได ้
 3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนให้
การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 
 4. เพ่ือเชื่อมห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภูมิภาคเข้ากับเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 เป้าหมาย 
 - อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจองภาคขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
 - สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในกับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่ เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มที่ 1 
 (กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัด อุดรธาน ีเลย หนองบัวลาภ ูหนองคาย และบึงกาฬ)  
 วิสัยทัศน์ เกษตรอุตสาหกรรมชั้นน า ศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวมาตรฐานสากล 
ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
เป้าหมายการพัฒนากลุ่มของจังหวัด 

1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต3 
4. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดของกลุ่มจังหวัด 
1. อัตราการการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของกล่มจังหวัด 
2. อัตราการเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า 
3. ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
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4. ผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
5. รายได้จาการท่องเที่ยว 
6. ระดับความเหลื่อมล้ าในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด 
7. สัดส่วนประชากรในการเข้าถึงสวัสดิการ 
8. ร้อยละของสัดส่วนพื้นที่ป่าต่อพื้นที่ของจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
9. ดัชนีคุณภาพน้ าผิวดิน (WQI) 

ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์) 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับภาคเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิตในทุช่วงวัยอย่างเท่าเทียม 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

3. แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) รอบปี 2564 
 จังหวัดบึงกาฬได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2561 – 2565 รอบปี พ.ศ. 2564 
มาตั้งแต่เดือน สิงหาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 ผลจาการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดล้อมภายใน 
และสภาวะแวดล้อมภายนอก ผนวกกับข้อมูลระดับนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ตลอดจนข้อมูลอ่ืนๆ ในระดับ
พ้ืนที่และภูมิภาคแล้ว จังหวัดบึงกาฬจึงได้ก าหนด (ร่าง) กรอบทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดปี พ.ศ. 
2561 - 2565 รอบปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางยางพารา การเกษตรก้าวหน้า การค้าอินโดจีน และท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
พันธกิจ  
1. พัฒนาและยกระดับการผลิตและการแปรรูปยางพาราและการเกษตรกรรม ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี 

ให้ได้มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการ

เจริญเติบโตของเมืองและเพ่ือขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
4. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน 
เป้าประสงค์ 
เพ่ิมรายได้จากยางพารา ภาคการเกษตร การค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยว 

กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตยางพาราและการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการบริหารจัดการด้านการตลาด 
2. การพัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการแปรรูปยางพาราและสินค้า ผลิตภัณฑ์

ทางด้านการเกษตร 
3. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
4. การส่งเสริมระบบเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและ

การลงทุน 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 

และเชื่อมโยงการค้า และการลงทุน 
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2. บูรณาการร่วมมือด้านการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. การพัฒนาผู้ประกอบการ การบริหารจัดการด้านสินค้าการบริการ และการตลาด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างย่ังยืน 
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี

ชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความม่ันคงสู่สังคมสงบสุข 
1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุข สังคม 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ 
2. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน การบูรณาการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนและ

การป้องกันปราบปรามภัยคุกคามด้านความมั่นคง 
3. การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. การเสริมสร้างกลไกและพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ส่งเสริมพัฒนาและยกระดับนวัตกรรมการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีที่

ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะ (SMART City) 
จุดเน้นหนักการพัฒนาจังหวัด 
1. ศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพารา และการเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
2. ส่งเสริมการค้า และการลงทุนชายแดน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ค่านิยม 

บึงกาฬ “สร้างเมือง สร้างคน สร้างรายได้” 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ  
 วิสัยทัศน์ อปท. ในเขตจังหวัดบึงกาฬ (Vision) “ท้องถิ่นน่าอยู่ การท่องเที่ยวก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดี  
มีความสุขอย่างยั่งยืน”  
 พันธกิจ (Mission)  

พันธกิจที่1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการ พลังงานทดแทน และการผังเมืองให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การกีฬา เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
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 พันธกิจที่ 5 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและ
งบประมาณ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และการส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนงานการพัฒนามี 12 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานบริหารทั่วไป 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานการศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ3 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
10. แผนงานการเกษตร 
11. แผนงานการพาณิชย์ 
12. แผนงานงบกลาง 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
         วิสัยทัศน์ 

     "บุ่งคล้าเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ธรรมาธิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี มีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน" 
                     ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เป้าประสงค์ 

1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง    
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           2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงาน ยกระดับการศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
           3. มีการวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์อย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับการเข้าสู่ AEC ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น  และส่งเสริมการกีฬา 
          4. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดยาเสพติด 
          5. การบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และ
การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน และมลพิษทางอากาศอย่างเป็นระบบ 
       6. ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนัก และอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน และ
คุณค่าวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
          7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา และส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

 ตัวช้ีวัด 
1. ถนนทุกสายที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
2. สะพาน ท่อลอดเหลี่ยมที่ใช้งานได้ 
3. ร่องระบายน้ า และท่อระบายน้ าใช้งานได้ 
4. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน                                                                     
5. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ประชาชนได้รับความสะดวก 

 6. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาที่ได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 
 7. ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น 

 8. ประชาชนมีความรูต้ามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. ประชาชนมีน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
   10. นักเรียนระดับประถมศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม  (นม) และ
อาหารกลางวันครบทุกคน 
 11. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
 12. โรงเรียนประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/กศน.ได้รับการสนับสนุนการด้านศึกษา กีฬาและวิชาการ 
 13. บุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ครบทุกคน 
            14. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ตามระเบียบก าหนด 
 15. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น   
 16. จ านวนประชาชนที่ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง 
 17. จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  
 18. พ้ืนต าบลบุ่งคล้าเป็นเขตปลอดโรคไข้เลือดออก ลดจ านวนผู้ป่วยโรคติดต่อ 
 19. มีการลงทุน การค้าขายในพื้นที่ต าบลเพ่ิมมากข้ึน  
 20. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวและกีฬา 
 21. จ านวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีจ านวนครบตามเกณฑ์ก าหนด 
 22. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้    
 23. ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือมีขวัญก าลังใจ 
 24. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอ่ืนที่ด าเนินงานด้านสังคม ได้รับการ 
สนับสนุน 
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 25. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ  
 26. ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ  
 27. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 28. ประชาชนเกิดจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 
 29. พ้ืนที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย 
 30. แหล่งน้ า ป่าไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์ 
 31. จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าและป่าไม้เพ่ิมข้ึน   
 32. ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 
 33. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม 
 34. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
 35. สร้างความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์เป็นประมุข  
และ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
 36. มีอาคารส านักงาน วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
 37. เศรษฐกิจการค้าขายบริเวณชายแดนมีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น ประเทศไทยและ สปป. ลาว มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน 
 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และการส่งเสริม
พลังงานทดแทน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ร่องระบายน้ า 
และท่อระบายน้ า 
2. การจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
3. การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
4. ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

1. การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
2. การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
3. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา 
นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์   
2. การส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. การส่งเสริม พัฒนา ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5. การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
6. การปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

1. การท านุ บ ารุงศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรม 
2. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
3. การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
4. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาและยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา                                                                     
2. การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นและทางการเมือง 
3. การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
4. การการส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน และส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน 
 

 
กลยุทธ์ 

 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และการส่งเสริมพลังงานทดแทน 
 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ถนน สะพาน ร่องระบายน้ า และท่อระบายน้ า 

1.2 การจัดหาน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
1.3 การขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งโคมไฟส่องทางสาธารณะ 
1.4 ก่อสร้างสาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านอ่ืนๆ            

 2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2.1 การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.2 การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
2.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าทุกเพศทุกวัย 
2.4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 3.1 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน และการพาณิชย์   
3.2 การส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3.3 การส่งเสริม พัฒนา ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
3.4 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
3.5 การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
3.6 การปรับปรุง ฟ้ืนฟูภูมิทัศน์  และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
4. การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 
4.1 การท านุ บ ารุงศาสนา และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม 
4.2 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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4.3 การส่งเสริมการศึกษาให้เด็ก เยาวชน และประชาชน   
4.4 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.1 การพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา                                                                     
5.2 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและทางการเมือง 
5.3 การพัฒนาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
5.4 การการส่งเสริมการค้าขายบริเวณชายแดน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ก าหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ และ 21 กลยุทธ์  
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8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                                                                                       
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ยุทธศาสตรด์้านความม่ันคง ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

 

ยุทธศาสตรด์้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกนัทางสังคม 

ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการ
เตบิโตบนคณุภาพชีวติที่เป็น

มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรด์้านการปรบั
สมดุลและพฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครัฐ 

ย.10 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 

ย.5 การเสรมิสร้างความมั่งคง
แห่งชาติเพือ่การพัฒนา

ประเทศสู่ความมัง่คั่งและ
ย่ังยืน 

 

 

 

ย.2 

 

ย.3 การสรา้งความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้

อย่างย่ังยืน 

ย.7 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ย.1 การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

ย.6 การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกนัการทุจรติ
ประพฤติมชิอบและธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 
 

ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั
และนวัตกรรม 
ย.9 การพัฒนาภาคเมอืง และพืน้ที่
เศรษฐกิจ 
ย.4 การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพือ่
การพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ย.2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 

ย.1 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนักับภาคเศรษฐกิจในพื้นที่ 

ย.2 ส่งเสรมิการท่องเที่ยววถิีชีวิตลุม่
แม่น้ าโขง 

ย.3 การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
ยกระดับคุณภาพชวีิตในทุกชว่งวัย

อย่างเท่าเทียม 

ย.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ยางพาราครบวงจรและพฒันา

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

ย.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และเพิม่ขีดความสามารถในการ
แข่งขนัด้านการคา้และการลงทนุ 

ย.3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและ
การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม และพลังงานอย่างย่ังยืน 

ย.4 การพัฒนาคน สงัคม และ
ความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ย.5 พัฒนาและยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

ย.4 การรกัษาสมดุล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ย.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า 

และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

ย.2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ 
และคุณภาพชวีิตของประชาชน 

ย.3 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กฬีา 
นันทนาการ อนรุกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ย.4 การส่งเสริมการศกึษา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาธารณสขุ ตลอดจนอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ย.5 การพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการภาครฐั 

ย.1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  ย.2 ส่งเสริมการเกษตร พัฒนา
รายได้และคุณภาพชีวติของ

ประชาชน 

ย.3 การส่งเสริมการ อนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ย.4 การส่งเสริมการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภมูิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 

ย.5 การพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการภาครฐั 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ได้สรุปสถานการณ์การพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS) โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี้ 
  ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  
  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
  ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 จุดแข็ง (Strength : S)  
 1) ที่ตั้ง และอาณาเขตของต าบล อยู่ไม่ไกลจากตัวอ าเภอและจังหวัด ส่งผลให้การคมนาคมขนส่ง
เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
 2) ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย มีแม่น้ าโขง ห้วยสหาย ห้วยขามเปี้ยและแหล่งน้ าอ่ืน ประกอบกับ
มีภูมิอากาศซึ่งเหมาะสมในการท าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท านาข้าว การปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน การท า
ประมง  และการเลี้ยงสัตว์  
 3) มีการปลูกพืชเศรษฐกิจยางพาราเพิ่มมากขึ้นท าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนเป็นจ านวนมาก 
 4) มีจุดผ่อนปรน ไทย-ลาว ซึ่งเป็นช่องทางในการติดต่อ ค้าขาย และการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาว  
 5) มีส าเนียงภาษา วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี  และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันกับประเทศเพ่ือน
บ้าน (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
 6) มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว ซึ่งเป็นทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดบึงกาฬ เป็น
แหล่งที่ค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หลากหลาย เช่น กิ้งก่าภูวัว สิรินธรวัลลี กะเพราศักดิ์สิทธิ์    

7) มีภูเขา น้ าตก แม่น้ า และหาดทรายซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่พร้อมจะ
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่อไป 
 8) ทุกภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และภาคประชาสังคมให้ความร่วมมือในการประสานงาน 
สนับสนุนงบประมาณ และร่วมมือกันกับประชาชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
 9) มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ด าเนินการจัดให้มีและปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้ใน
ชุมชน รวมไปถึงมีอินเตอร์เน็ตต าบลให้บริการแก่ประชาชน  
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          10) จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการและดูแลความ
ปลอดภัยในชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็ง และแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 11) มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนและเข้มแข็ง เช่น งานประเพณีสงกรานต์ งานประเพณี
แข่งเรือยาว 
 12) มีระบบการบริหารจัดการน้ าของชุมชนอย่างยั่งยืน 
 14) มีการส่งเสริมการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริของรัชกาลที่ 9  
จุดอ่อน (Weakness : W)  
 1) ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชีพน้อยจึงท าให้มีรายได้ต่ า ยากจน ขาดแรงงานที่มีฝีมือ 
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่  
 2) ประชาชนยังไม่มีความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง และขาดการวางแผนการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบ  
 3) การรวมตัวของกลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง และไม่มีการท ากิจกรรมด้านอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ไม่มีสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงต่อเนื่อง รวมถึงไม่ได้พัฒนาการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและ
บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
 4) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกยังไม่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพ่ือ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 5) ความผันผวนของภัยธรรมชาติท าให้มีปัญหาลมพายุ อีกท้ังพ้ืนที่ยังมีร่องมรสุมพัดผ่านอีกด้วย 
 6) ชุมชนขาดจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะ เช่น การลดขยะต้นทาง การคัดแยกขยะ ฯลฯ 
 7) งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาในทุกๆ 
ด้าน 
 8) ประชาชนยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงท าให้ไม่สามารถน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้ประสบผลส าเร็จได้ได้ 

9) การพัฒนาด้านการเกษตรยังมีการด าเนินการไม่ครบวงจร ส่งผลให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมี
ปัญหาในด้านราคา ผู้ประกอบการและผู้ผลิตยังไม่ตื่นตัวในการพัฒนาสินค้าและการบริการ  
 10) มีการลักลอบน าสินค้าเข้า – ออก ในลักษณะผิดกฎหมาย (หนีภาษี) ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่
ด าเนินตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายขาดแรงจูงใจในการพัฒนาระบบการค้าให้เข้าสู่การแข่งขันที่เป็นสากล 
มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนจ านวนมาก 
 11) เด็ก เยาวชน และประชาชนมีพฤติกรรมและค่านิยมตามโลกสมัยใหม่ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
ทางด้านสังคม 
 12) การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและการพัฒนาด้านๆ ค่อนข้างน้อย 
 13) ชุมชนขาดการบังคับใช้มาตรการทางสังคมจึงท าให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาท การ
ลักขโมย ฯลฯ   
 14) การบริหารจัดการระบบออมทรัพย์และระบบสหกรณ์ของชุมชนยังไม่เข้มแข็ง 
 15) ประชาชนมีหนี้สินนอกระบบและมีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบ 
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3.1.2 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก  
      โอกาส (Opportunity : O)  
 1) รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน การปราบปรามยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลการทุจริตประพฤติ
มิชอบ คอรัปชั่น การปฏิรูประบบการศึกษาท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง ท าให้การพัฒนาจังหวัดได้ผลและเป็นรูปธรรม  
 2) การใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ไทยแลนด์ 4.0 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบในการพัฒนา
ประเทศ   

3) จังหวัดบึงกาฬเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการก่อสร้างสนามบิน และสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 5 
4) จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนการขยายพ้ืนที่ปลูกยางพาราในเขตจังหวัดบึงกาฬให้เป็นศูนย์กลางของ

ภาคอีสาน  
5) ประเทศไทยเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้ามีพ้ืนที่ติดแนว

ชายแดนที่มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 
 6) ความต้องการซื้อสินค้าของ สปป.ลาว เพ่ือขายภายในประเทศมีสูง 
 7) สปป.ลาว มีอัตราค่าจ้างแรงงานต่ าท าให้วัตถุดิบน าเข้ามีราคาถูก  
 8) อยู่ใกล้กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่จะให้จังหวัดจัดการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 
 9) รัฐบาลส่งเสริมการน าศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 10) นโยบายของรัฐและมีกฎหมายระเบียบต่างๆ ที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลในการจัด
การศึกษา ประกอบกับมีการให้บริการกองทุนเพ่ือการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ท าให้โอกาสในการพัฒนา
การศึกษาเป็นไปดีข้ึน 
     อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat :T)  
 1) เขตติดต่อแม่น้ าโขงมีลักษณะยาวท าให้มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติด และสินค้าที่ผิดกฎหมาย    
 2) ความเชื่อมั่นของนักธุรกิจเพื่อนบ้านที่มีต่อนักธุรกิจไทยยังมีลักษณะหวาดระแวง ท าให้เป็นอุปสรรค
ในการพัฒนาการค้าชายแดน  
 3) ประเทศเพ่ือนบ้านมีระบบการปกครองแตกต่างกับประเทศไทย ท าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่อ
การติดต่อค้าขายและการร่วมมือพัฒนาในด้านต่างๆ  
 4) นโยบาย สปป.ลาว ลดการพ่ึงพาสินค้าไทย โดยให้การส่งเสริมการค้าและรับสินค้าจากจีนและ
เวียดนามมากขึ้น  
 7) ปัญหาจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ าท่วม ภัยแล้ง และภัยหนาว 
 8) ราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้นท าให้ต้นทุนการผลิตและการบริการสูงขึ้น  

 9) ต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรสูง ราคาสินค้าทางการเกษตรมีความผันผวน และมีความไม่
แน่นอน 

 10) การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวและใช้งบประมาณสูง 
 11) งบประมาณในการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนไม่เพียงพอ 
 12) แรงงานที่เข้ามาอยู่อาศัยมักเป็นแรงงานแฝง โดยเฉพาะแรงงานภาคบริการที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ท าให้การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตอาจท าได้ยาก 
 13) ปัญหาการเพ่ิมและลดปริมาณของแม่น้ าโขงจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ าโขงของจีน และลาว 
 14) ปัญหาช้างป่าเข้ามาหากินในพ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1 การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในอ าเภอเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 

           3.2.2 การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ ASEAN Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 
ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ 
กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศ
อาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

ASEAN จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่
จะให้ AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบุ่งคล้า ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้าน ไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือ
การอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ี
จ าเป็น เป็นต้น 

2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น ปัญหาการแบ่ง

ชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี 
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมาก
จากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

การศึกษา 
ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามาสอน
ภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กินกับชาวบ้าน โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
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สาธารณสุข 
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 

SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว 
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

การจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากข้ึน 

3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นเขต

รักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว หาดทรายแม่น้ าโขง รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุน
ต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติอาจมีนายทุนเข้ามาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน 
เช่น อาจมีขยะข้ามแดน 

4. การส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมี
การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น 
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม 
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC)มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ
สร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่
เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่
ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

5. การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน

การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท านิติ
กรรมต่างๆซ่ึงเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกท้ังเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  - การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 

 
อบต. 

บุ่งคล้า 
 

 

2 การส่งเสริมการเกษตร พัฒนา
รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

- บริหารทั่วไป 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
- การด าเนินงาน
อ่ืนๆ 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชุมชน 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานการพาณิชย์ 
- แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ

ฯ 
กองช่าง 

3 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- การเศรษฐกิจ 
- บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส านักปลัด 
กองการศึกษา

ฯ 

4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
 

- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา
ฯ 
 

5 การพัฒนายกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- บริหารทั่วไป 
 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 12 แผนงาน 5 หน่วยงาน 
1 

หน่วยงาน 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร ์

 

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

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
1.2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 

12 
 

2 

 
 

28,771,000 
 

50,000 

 
 

13 
 

2 

 
 

29,121,000 
 

50,000 

 
 
- 
 

2 

 
 
- 
 

50,000 

 
 
- 
 

2 

 
 
- 
 

50,000 

 
 
- 
 

2 

 
 
- 
 

50,000 

 
 

15 
 

10 

 
 

57,892,000 
 

250,000 

รวม 12 28,771,000 13 29,121,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 25 58,142,000 
2. การส่งเสรมิการเกษตร 
พัฒนารายได้ และ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
2.1 แผนงานการศึกษา 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
2.4 แผนงานสรา้งความ 
เข้มแข็งชุมชน 
2.5 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
2.6 แผนงานการพาณิชย ์
2.7 แผนงานงบกลาง 

 
 
 

6 
5 
4 
7 
 

8 
 
- 
3 

 
 
 

5,050,000 
380,000 
239,000 
200,000 

 
620,000 

 
- 

8,420,000 

 
 
 

6 
5 
4 
7 
 

8 
 
- 
3 

 
 
 

5,050,000 
380,000 
239,000 
200,000 

 
620,000 

 
- 

8,420,000 

 
 
 

6 
5 
4 
7 
 

8 
 
- 
3 

 
 
 

5,050,000 
380,000 
239,000 
200,000 

 
620,000 

 
- 

8,420,000 

 
 
 

6 
5 
4 
7 
 

8 
 
- 
3 

 
 
 

5,050,000 
380,000 
239,000 
200,000 

 
620,000 

 
- 

8,420,000 

 
 
 

6 
5 
4 
7 
 

8 
 
- 
3 

 
 
 

5,050,000 
380,000 
239,000 
200,000 

 
620,000 

 
- 

8,420,000 

 
 
 

30 
25 
20 
35 

 
40 

 
- 

15 

 
 
 

25,250,000 
4,780,000 
1,195,000 
7,000,000 

 
24,800,000 

 
- 

72,300,000 

รวม 33 14,909,000 33 14,909,000 33 14,909,000 33 14,909,000 33 14,909,000 165 2,459,985,000 

แบบ ผ.01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
                                                               องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 
ยุทธศาสตร ์

 

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

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
งบประมาณ 

3. การส่งเสรมิการ
ท่องเท่ียว อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการเกษตร 

 
 
 

11 

 
 
 

5,610,000 

 
 
 

11 

 
 
 

5,610,000 

 
 
 

11 

 
 
 

5,610,000 

 
 
 

11 

 
 
 

5,610,000 

 
 
 

11 

 
 
 

5,610,000 

 
 
 

55 

 
 
 

308,550,000 

รวม 11 5,610,000 11 5,610,000 11 5,610,000 11 5,610,000 11 5,610,000 55 308,550,000 
4. การส่งเสรมิการศกึษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและกีฬา 

4.1 แผนงานศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 

5 

 
 
 

740,000 

 
 
 

5 

 
 
 

740,000 

 
 
 

5 

 
 
 

740,000 

 
 
 

5 

 
 
 

740,000 

 
 
 

5 

 
 
 

740,000 

 
 
 

25 

 
 
 

1,850,000 

รวม 5 740,000 5 740,000 5 740,000 5 740,000 5 740,000 25 1,850,000 
5. การพัฒนายกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

6 

 
 

160,000 

 
 

6 

 
 

160,000 

 
 

6 

 
 

160,000 

 
 

6 

 
 

160,000 

 
 

6 

 
 

160,000 

 
 

30 

 
 

4,800,000 
รวม 6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 6 160,000 30 4,800,000 

รวมทั้งสิ้น 67 50,190,000 68 50,540,000 57 21,469,000 57 21,469,000 57 21,469,000 300 28,33,327,000 
 
 
 
 

แบบ ผ.01 
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        บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน 

              องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 
 

โครงการพัฒนาที่น ามา
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนพัฒนาชุมชน 

 

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

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

13 3,557,000 13 3,557,000       13  

รวมทั้งสิ้น 13 3,557,000 13 3,557,000       13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ อบต.บุ่ง
คล้า 

เพ่ือให้อาคารมี
ความแข็งแรง 
ปลอดภัยในการ
ใช้งาน 

อาคาร
เอนกประสงค์ 
จ านวน 1 แห่ง 

- 200,000 - - - อาคารที่ได้
มาตรฐาน มี
ความแข็งแรง
และปลอดภัย
ในการใช้งาน 

มีอาคาร
เอนกประสงค์ ที่
ได้มาตรฐาน 
สามารถใช้งานได้
เป็นเวลานาน 

 
กองช่าง 

2 ก่อสร้างรั้วบริเวณรอบ 
อบต.บุ่งคล้า 

เพ่ือให้มีรั้วที่มี
ความแข็งแรง 
รอบบริเวณท่ีท า
การส านักงาน 

รั้วส านักงาน ขนาด
กว้าง 3 เมตร สูง 2 

เมตร ยาว 50 
เมตร 

250,000 250,000 - - - มีรั้วที่ได้
มาตรฐาน มี
ความแข็งแรง 
สวยงาม 

มีรั้วที่ได้มาตรฐาน
รอบบริเวณ
ส านักงาน 

 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงห้องประชุม
สภา อบต.บุ่งคล้า 

เพ่ือให้มีความ
แข็งแรงสวยงาม 
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

จ านวน 1 หลัง - 250,000 - - - ห้องประชุมที่
ได้มาตรฐาน มี
ความแข็งแรง
และปลอดภัย
ในการใช้งาน 

มีห้องประชุมที่ได้
มาตรฐาน 
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 โครงการติดต้ังมุ้งลวด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบุ่งคล้า  

เพ่ือป้องกันยุงหรือ
แมลงชนิดต่างๆ ที่
เป็นพาหะน าโรค 

จ านวน 1 ศูนย์ 100,000 - - - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีมุ้ง
ลวดที่เพียงพอ
ส าหรับป้องกัน
ยุง และแมลง
ชนิดต่างๆ ที่
เป็นพาหะน า
โรค 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
มีมุ้งลวดป้องกัน
ยุงให้กับเด็กๆ 
และลดภาวะโรค
ไข้เลือดออก 
มาลาเรีย หรือโรค
ที่เกิดจากแมลง 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการต่อเติมอาคาร
เรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านบุ่งคล้า  

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีความเข็งแรง 
ปลอดภัยในการ
จัดการเรียนการ
สอน 

จ านวน 1 หลัง 250,000 250,000 - - - มีอาคารเรียน
ที่ได้มาตรฐาน 
มีความ
ปลอดภัย 
ส าหรับครูและ
นักเรียน 

มีอาคารที่สามารถ
จัดการเรียนการ
สอน และมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
ของครู และ
นักเรียน 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ฝึกอบรมการก าจัดขยะ
อินทรีย์  

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ก าจัดขยะอินทรีย์ 

ผู้เข้าร่วมอบรม 
จ านวน 20 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าอบรม 
มีความรู้ในการ
ก าจัดขยะ
อินทรีย์ 

การก าจัดขยะ
อินทรีย์อย่างถูก
วิธี จ านวนขยะ
ในชุมชนลดลง 

 
ส านักปลัด 

2 ศูนย์การเรียนรู้การ
ก าจัดขยะพลาสติก 

เพ่ือให้มีศูนย์การ
เรียนรู้การก าจัด
ขยะพลาสติก 

จ านวน 1 ศูนย์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีศูนย์การ
เรียนรู้การก าจัด
ขยะพลาสติก 
จ านวน 1 แห่ง 

มีศูนย์การเรียนรู้
การก าจัดขยะ
พลาสติกใน
ต าบลบุ่งคล้า 

 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพ่ือให้
ความส าคัญและ
ส่งเสริมกิจกรรม
และนันทนาการ
ของเด็ก 

เด็กนักเรียนใน
พ้ืนทีต่ าบลบุ่งคล้า 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

ความพึง
พอใจของเด็ก
และ
ผู้ปกครอง 

เด็กมีความกล้า
แสดงออกและ
เข้าร่วม
กิจกรรม
นันทนาการ 

กอง
การศึกษา

ฯ 

2 อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวัน โรงเรียน
สังกัด สพฐ.  

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 4 
โรงเรียน ในพื้นที่
ต าบลบุ่งคล้า 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

 
3,000,000 

จ านวน
นักเรียนได้
รับประทาน
อาหาร
กลางวัน 

นักเรียนได้รับ
ได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ
ทุกคน  

กอง
การศึกษา

ฯ 

3 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร
สถานศึกษา 
(ค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. บ้านบุ่งคล้า) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารตาม
โภชนาการ ครบ
ทั้ง 5 หมู่ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก บ้านบุ่งคล้า 
จ านวน 1 แห่ง 

 
420,000 

 
420,000 

 
420,000 

 
420,000 

 
420,000 

จ านวนเด็ก
ได้รับ
สารอาหาร
ตามหลัก
โภชนาการ  

เด็กเล็กได้รับ
ได้รับ
สารอาหารตาม
หลักโภชนาการ
ทุกคน 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
(ค่าจัดการเรียนการ
สอน รายหัว) 

เพ่ือให้นักเรียนได้มี
คุณภาพการศึกษา
ที่ดี มีอุปกรณ์การ
เรียนที่ครบทุกคน 

นักเรียนใน
สังกัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบุ่งคล้า 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีการจัดการเรียน
การสอนที่มี
คุณภาพ 

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนที่มี
พัฒนาการด้าน
การเรียนดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 
- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน 
- ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

เพ่ือให้นักเรียน
สังกัดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (อายุ 3 - 
5 ปี) มีหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การ
เรียน กิจกรรม
พัฒนาการเรียน 

นักเรียนใน
สังกัด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบุ่งคล้า 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 

 

60,000 
นักเรียนในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบุ่งคล้า มี
หนังสือเรียน 
อุปกรณ์การเรียน 
เครื่องแบบ
นักเรียน และได้
เข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทุก
คน  

นักเรียนได้รับ
การพัฒนา
ทักษะด้าน
ต่างๆ และมีผล
การเรียนที่ดี
ขึ้น 

 
กอง

การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.1 แผนงานการศึกษา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

6 ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง สมบูรณ์ 

โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. และ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง
คล้า 

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย 

นักเรียนใน
พ้ืนที่ต าบลบุ่ง
คล้า มีสุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

 
กอง

การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ส ำรวจข้อมูลจ ำนวน
สัตว์และข้ึนทะเบียน
สัตว์ 

เพ่ือส ารวจจ านวน
สุนัขและแมว ใน
พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 
เพ่ือจัดหาวัคซีน 

จ านวนสุนัข
และแมว ทั้ง 
9 หมู่บ้าน 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

ได้ข้อมูลจ านวน
สุนัขและแมวที่
ถูกต้องในต าบล
บุ่งคล้า 

ได้ข้อมูลสุนัขและ
แมวในการจัดหา
วัคซีน 

 
ส านักปลัด 

2 ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้ำ 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง
คล้า 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

 
40,000 

จ านวนสุนัข
และแมวได้รับ

ฉัดวัคซีน 

ในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง
คล้า ปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

 
ส านักปลัด 

3 อุดหนุนกิจกำรที่เป็น
สำธำรณะประโยชน์ 

เพ่ือสนับสนุน
หมู่บ้าน ในต าบล
บุ่งคล้า ด าเนิน
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

 
180,000 

 
180,000 

 
180,000 

 
180,000 

 
180,000 

ทุกหมู่บ้านใน
ต าบลบุ่งคล้า 

จัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 

ทุกหมู่บ้าน
ด าเนินกิจกรรม
ด้านสาธารสุขใน

หมู่บ้านของ
ตนเอง 

 
ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.2 แผนงานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 สนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐาน 
(ศสมช.) 

เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนางาน
สาธารสุขมูล
ฐานในชุมชน 

1. พัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข  
2. แก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข 
3. การจัดบริการ
สุขภาพเบื้องต้น
ในศูนย์ ศสมช. 
อสม. 9 หมู่บ้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ระดับ
ความส าเร็จของ
กิจกรรมที่  
อสม. 
ด าเนินการ 

การด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุข
มูลฐานมี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

 
ส านักปลัด 

5 ควบคุมและป้องกันโรค
อุบัติใหม่  

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ
ที่จะเกิดขึ้นกับ
ชีวิตมนุษย์ 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี
ความรู้ และ
ปรับตัวกับ 
สถานการณ์ของ
การแพร่ระบาด
ของโรค 

ลดการป่วยและ
การเสียชีวิตของ
ประชาชนใน
ต าบลบุ่งคล้า 

ส านักปลัด 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ าเภอ  

เพ่ือให้ศูนย์ปฏิบัติ
การ่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ 

ประชาชน
ผู้ประสบภัย
พิบัติในพ้ืนที่
อ าเภอบุ่งคล้า  

 
45,000 

 
45,000 

 
45,000 

 
45,000 

 
45,000 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนใน
อ าเภอบุ่งคล้าได้มี
โอกาสเข้าถึงการ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

2 ให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในพื้นท่ี
ต าบลบุ่งคล้า 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยใน
พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 

ผู้ที่ประสบภัย
พิบัติในพ้ืนที่
ต าบลบุ่งคล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือจาก 
อบต.บุ่งคล้า 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 สนับสนุนอาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่น  

เพ่ือให้มผีู้ปฏิบัติ
หน้าที่ดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พ่ึงพิง 

จ านวน 2 คน 144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง 
จ านวน 2 คน 

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลตามหลัก
วิการอย่างทั่วถึง 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 อุดหนุนเหล่ำกำชำด
จังหวัดบึงกำฬ 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน
ผู้ประสบภัย และ
ส่งเสริมสุขภาพ
ของประชาชน 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือจาก
เหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬ 

ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือจาก
การด าเนินงาน
ของเหล่ากาชาด 

กอง
สวัสดิการฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 อุดหนุนคณะกรรมการ
ธนาคารขยะรีไซเคิลบุ่ง
คล้า 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
ขยะในพ้ืนที่ต าบล
บุ่งคล้า 

จ านวน 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของ
ธนาคารขยะรี
ไซเคิลที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนิน
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

2 อุดหนุนคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ าชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการน้ า
ชุมชนต าบลบุ่ง
คล้า 

จ านวน 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของ
คณะกรรมการริ
หารจัดการน้ าที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนิน
กิจกรรม 

ส านักปลัด 

3 อุดหนุนสภาองค์กร
ชุมชนต าบลบุ่งคล้า 

เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการ
สภาองค์กรชุมชน
ต าบลบุ่งคล้า 

จ านวน 1 
ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กิจกรรมของสภา
องค์กรชุมชนที่เกิด
ประโยชน์ต่อ
ประชาชน 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จาก
การด าเนิน
กิจกรรม 

 
ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 ฝึกอบรมอาชีพ
หลักสูตรการแปร
รูปอาหารและการ
ถนอมอาหาร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาชีพเสริมและลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้กับ
ประชาชน 

ประชาชนใน
พ้ืนที่ จ านวน 

20 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถแปรรูป
อาหารและถนอม
อาหารได้ 

ผู้เข้าร่วมการอบรม
สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

5 ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มสตรี  

เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมของกลุ่มสตรี
ให้มีความเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรี
ต าบลบุ่งคล้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มสตรีมีบทบาทใน
การพัฒนาให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีได้ท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกัน 

กอง
สวัสดิการฯ 

6 สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
บุ่งคล้า 

 เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชน ได้
พัฒนาตนเอง ชุมชน 
สังคม  

เด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลบุ่งคล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมี
กิจกรรมพัฒนา
ตนเอง สังคม  

เด็กและเยาวชนท า
กิจกรรมที่เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง 
ชุมชน สังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 

7 ส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพในต าบล
บุ่งคล้า 

เพ่ือให้กลุ่มอาชีพ 
ผลิตสินค้าท่ีได้
มาตรฐาน สร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน 

กลุ่มอาชีพใน
ต าบลบุ่งคล้า 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพผลิตสินค้า
ที่ได้มาตรฐาน มี
รายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม และมีรายได้
เพ่ิมข้ึน  

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ฝึกอบรม/ฝึกทบทวน 
สมาชิก อปพร. 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

สมาชิกอปพร. 
จ านวน  
50 คน 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

ร้อยละของ
สมาชิก อปพร. 
ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ฝึก
ทบทวน 

สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ มี
ประสิทธิภาพ มี
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 
ส านักปลัด 

2 สนับสนุนเครื่องแบบ
สมาชิก อปพร. 

เพ่ือให้สมาชิก อป
พร. มีเครื่องแบบ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ 

จ านวนชุด
เครื่องแบบ 
 50 ชุด 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 

 

150,000 
จ านวนสมาชิก 
อปพร. ที่ได้รับ
เครื่องแบบ 

สมาชิก อปพร. มี
เครื่องแบบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และ
มีขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

 
ส านักปลัด 

3 ป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

จ านวน 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนลดลง 

 
ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

4 ซ่อมแซมระบบกล้อง
วงจรปิด 

เพ่ือซ่อมแซม
กล้องวงจรปิดใน
พ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า 
ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ซ่อมแซมระบบ
กล้องวงจรปิดใน
พ้ืนที่ต าบลบุ่ง

คล้า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบกล้อง
วงจรปิด 
สามารถใช้งาน
ตามปกติ 

ประชาชนมีความ
ปลอกภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 
 

5 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอบุ่ง
คล้า โครงการตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด เพื่อ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในหมู่บ้าน 
ในต าบลบุ่งคล้า 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัด 
ภายในต าบล
บุ่งคล้า 

ประชาชนมีความ
ปลอกภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

6 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในต าบลบุ่งคล้า 

ตั้งจุดตรวจ 
จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้ค้ายาเสพติด
ในพ้ืนที่ลดลง 

การลักลอบการ
ขนยาเสพติดใน
พ้ืนที่ลดลง 

 
ส านักปลัด 

7 ป้องกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุบนทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

จ านวน 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
จ านวนการ
เกิดอุบัติเหตุ
ทางถนนลดลง 

จ านวนการเกิด
อุบัติเหตุบนทาง
ถนนลดลง 

 
ส านักปลัด 

8 ฝึกอบรม/ทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ใน
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยใน
ระดับพ้ืนที่ 

จ านวน  
50 คน 

200,000 200,000 - - - ร้อยละของผู้
เข้ารับการ
อบรม มี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

ชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ มี
ความรู้ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ 

 
ส านักปลัด 

 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 สง่เสริมการเกษตร อาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

    2. ส่งเสริมการเกษตร พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        2.6 แผนงานงบกลาง 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
คนพิการ 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการ 

ผู้พิการที่
ลงทะเบียนอยู่
ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
อบต.บุ่งคล้า  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คนพิการทีย่ื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน  

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการ  

กอง
สวัสดิการฯ 

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือสร้าง
หลักประกันด้าน
รายได้แก่ผู้สูงอายุ 

 

ผู้สูงอายุที่
ลงทะเบียนอยู่
ในพ้ืนที่
รับผิดชอบของ 
อบต.บุ่งคล้า 

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 ผู้สูงอายุทีย่ื่น
ค าขอรับเบี้ย
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคน 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คน
ผู้สูงอายุ 

กอง
สวัสดิการฯ 

3 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์ 

 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 
 

ผู้ป่ายเอดส์ที่
ลงทะเบียนอยู่
ในพ้ืนที่ อบต.
บุ่งคล้า  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้ป่วยเอดส์ที่
ยื่นค าขอรับ
เบี้ยได้รับเบี้ย
ยังชีพทุกคน  

เสริมสร้าง
สวัสดิการทาง
สังคมให้แก่ผู้ป่วย
เอดส์ 

กอง
สวัสดิการฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        3.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือส ารวจข้อมูล
พันธ์พืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่น 

จ านวน 
1 ครั้ง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ของท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

2 ท้องถิ่นรักน้ า รักป่า 
รักแผ่นดิน 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ให้กับชุมชนและลด
ภาวะโลกร้อน 

จ านวน  
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ 

มีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึนและลด
ภาวะโลกร้อน 

ส านักปลัด 

3 ส ารวจและตรวจสอบ
ที่สาธารณะประโยชน์ 
ในพ้ืนที่ต าบลบุ่งคล้า  

เพ่ือจัดท าแนวเขตที่
สาธารณะ และ
ป้องกันบุกรุกที่
สาธารณะ 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดท าแนวเขต
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ใน
ต าบลบุ่งคล้า 

สามารถป้องกันการ
รุกล้ าที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นท่ี 

กองช่าง 

 
 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยสีารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 
        4.1 แผนงานศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาติ 

การจัดงานรัฐพิธี 
พระราชพิธี  
หรือวันส าคัญ 
ของชาติตามปฏิทิน 
ของทางราชการ 
 

เพ่ือแสดงออก
ซึ่งความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของ
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

ข้าราชการและ
ประชาชนมี
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์
และเกิดความรัก
ความสามัคคี 

กอง
การศึกษาฯ 

2 แข่งขันกีฬำต้ำนภัย
ยำเสพติด 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชำชน เยำวชน
และเด็ก เห็นคุณค่ำ
ของกำรเล่นกีฬำ
และกำรออกก ำลัง
กำย 

จ านวน 
1 ครั้ง /ปี 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ครบทั้ง 9 
หมู่บ้าน 

ประชาชนให้
ความสนใจใน
การออกก าลัง
กายและการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่ความสงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 สง่เสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกีฬา 
        4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

3 จัดงำนประเพณี
แข่งขันเรือยำว
สัมพันธ์ไทย – ลำว 

เพ่ือส่งเสริม สืบ
สานและอนุรักษ์

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามของชุมชน 

จ านวน 1 
ครั้ง/ปี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีอันดี

งามของชุมชน 

กอง
การศึกษาฯ 

4 อุดหนุนที่กำร
ปกครองอ ำเภอบุ่ง
คล้ำ (งานรัฐพิธี) 

เพ่ือให้ข้าราชการ
และประขาชนมี
สถานที่กลางใน
การแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ทุกงานรัฐพิธี
ตามปฏิทินที่
ทางราชการ
ก าหนด 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ข้าราชการและ
ประชาชนที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ข้าราชการและ
ประชาชนมีความ
ภูมิใจที่ได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

กอง
การศึกษาฯ 

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ริม
ฝั่งแม่น้ ำโขง (หำดท่ำ
ส ำรำญ) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
เพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หาดท่า
ส าราญ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ภูมิทัศน์ริมฝั่ง
โขง มีความ
สวยงาม 

หาดท่าส าราญ มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

    5. การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561  
(บาท)  

2562 
(บาท)  

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท)  

2565 
(บาท)  

1 ประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษี  

เพ่ือให้ประชาชน
มีความรู้ ความ
เข้าใจในอัตราการ
ช าระภาษี 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

 
20,000 

ประชาชนมี
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ช าระภาษีและ
อัตราการเสีย
ภาษีประเภท
ต่างๆ 

ประชาชนได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการเสียภาษี
และอัตราการ
ช าระภาษี
ประจ าปี 

 
กองคลัง 

2 จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและประชาคม
ท้องถิ่นระดับต าบล 

เพ่ือสนับสนุนกำร
มีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นท่ี 
ในกำรพัฒนำ
หมู่บ้ำนและต ำบล 

จ านวน 2 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนทั้ง 
9 หมู่บ้าน ที่มี
ส่วนร่วมใน
การจัดท า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

สามารถแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและตรง
ตามความต้องการ
ของประชาชน 

ส านักปลัด 

 
 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

    5. การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

3 ประเมินความพึงพอใจ
ในผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประเมินควำม
พึงพอใจของประชำ
ขนในผลกำร
ปฏิบัติงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุ่งคล้ำ 

จ านวน 1  
ครั้ง /ปี 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความพึงพอใจต่อ
การปฏิบัติงาน
ของ อบต.บุ่งคล้า 

การบริหารงาน
ของหน่วยงาน
มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 

ส านักปลัด 

4 ออกหน่วยบริการ
จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความสะดวกสบาย
ในการช าระภาษี
ประเภทต่างๆ 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่รับ
บริการมีความพึง
พอใจและได้รับ
ความสะดวก 

ประชาชนได้รับ
ความ
สะดวกสบายใน
การช าระภาษี
ประเภทต่างๆ 

กองคลัง 

5 ส ารวจทรัพย์สิน ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง  

เพ่ือใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี 

จ านวน 9 
หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการส ารวจ
ทรัพย์สิน ที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง
ครบ 9 หมู่บ้าน 

มีข้อมูล
ทรัพย์สินและ
สิ่งปลูกสร้าง
ถูกต้อง 

กองคลัง 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 

    5. การพัฒนายกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ 
        5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

6 จัดท าและดูแลระบบ
เว็บไซต์ของ อบต. 

เพ่ือเป็น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ 
และการ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของ อบต.
บุ่งคล้า 

จ านวน  
1 เว็บไซต์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีเว็บไซต์ของ
หน่วยงานที่
สามารถ
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ
และกิจกรรมของ
หน่วยงาน 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ของทาง
ราชการและ
กิจกรรมของ
หน่วยงาน 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 
บ้านบุ่งคล้า (สายหลัง
ตลาดชุมชนต าบลบุ่ง
คล้า) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 
4 ม. ยาว 162 ม. 
หนา 0.15  
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 19 ม. 
หนา 0.15 ม. 
ช่วงที่ 3 กว้าง 5 ม. 
ยาว 31 ม. หนา 
0.15 ม. 

 
498,000 

 
498,000 

 
- 

 
- 

 
- 

มีถนน คสล. 
ที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

 
กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
สายหนองหัวควาย – 
ห้วยกกจาน ม.4 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

กว้าง 4 ม. ยาว 
130 ม. 

 
260,000 

 
260,000 

 
- 

 
- 

 
- 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านซ าบอน หมู่ที่ 8 
(สายบ้านนายเปี่ยง 
หอมทุน – บ้านนาง
หนูไกร เหล่าค า) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

จ านวน 1 สาย 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 120 ม. 

 
309,000 

 
309,000 

 
- 

 
- 

 
- 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7  
(สายหน้าบ้านนาย
ดารากาน – บ้านนาง
เสวย) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 4 
ม.ยาว 145 ม. 

 
300,000 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านขามเปี้ย หมู่ที่ 7 
(สายหน้าบ้านนายสม
รักษ์ – บ้านนางประ
ยวน) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดถนนกว้าง 4 
ม. ยาว 145 ม. 

 
300,000 

 
300,000 

 
- 

 
- 

 
- 

มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

6 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. บ้านซ าบอน หมู่
ที่ 8 (สายหน้าวัดซ า
บอนวราราม) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรและ
ชุมชน 

ขนาดกว้าง  
0.50 ม. 
ลึก 0.50 ม. ยาว 
100 ม. 

300,000 300,000 - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
และสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว  

มีการระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว น้ า
ไม่ท่วมขังบนผิว
จราจร 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนนเพ่ือ
การเกษตร (สายแยก
สวนครูสุน – นาย
สะอาด พิมพ์สุวรรณ) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 800 ม. 

300,000 300,000 - - - ถนนเพ่ือ
การเกษตรที่
ใช้คมนาคมได้
ทุกฤดูกาล 

มีการระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว น้ า
ไม่ท่วมขังบนผิว
จราจร 

กองช่าง 

8 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 บ้านบุ่งคล้า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวลากลางคืน 

เสาเหล็กอาบสังกะสี 
ขนาด ศก. 3 นิ้ว สูง
จากพ้ืนดิน 3 เมตร 
จ านวน 13 จุด 

250,000 250,000 - - - โคมไฟถนน
แบบใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

9 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
2 บ้านบุ่งคล้าทุ่ง 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวลากลางคืน 

เสาเหล็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจากพ้ืนดิน 
3 เมตร จ านวน 13 
จุด 

250,000 250,000 - - - โคมไฟถนน
แบบใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 2 บ้านบุ่ง
คล้า (สายหน้าบ้าน
นายสมจิตร โคตรรัตน์ 
- บ้านนายพูน โคตร
รัตน์) 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว
จราจรและ
ชุมชน 

รางระบายน้ า คสล. 
ขนาดกว้าง 0.50 
ม. ลึก 0.30 ม. 
ยาว 82 ม. 

250,000 250,000 - - - รางระบายน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
และสามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว  

มีการระบายน้ า
ได้อย่างรวดเร็ว 
น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนน คสล. 
หมู่ที่ 4 บ้านนาจาน 
(สายหน้าบ้านนายบุญ
ต้อม) 

เพ่ือให้มีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

ถนน คสล. ขนาด
กว้าง 5 เมตร ยาว 
90 เมตร  

250,000 250,000 - - - มีถนน คสล.
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน (พ.ศ. 2566 - 2570) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า  อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
      1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

12 ขยายท่อเมนระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
6 บ้านดอนแพง (สาย
บ้านนางวงศ์กต - ป่า
ช้าบ้านดอนแพง) 

เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ า
อุปโภคและ
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ขนาดท่อเมน
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 
นิ้ว ยาว 300 เมตร 

40,000 40,000 - - - ร้อยละของ
ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

13 ติดตั้งโคมไฟถนนแบบ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
8 บ้านซ าบอน 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการคมนาคม
ในเวลากลางคืน 

เสาเหล็กอาบ
สังกะสี ขนาด ศก. 
3 นิ้ว สูงจากพ้ืนดิน 
3 เมตร จ านวน 13 
จุด 

250,000 250,000 - - - โคมไฟถนน
แบบใช้
พลังงาน
แสงอาทิตย์ที่
ได้มาตรฐาน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.80 
ม.พร้อมบ่อพัก หมู่
ที่ 1 (สายหน้าตลาด
ชุมชนต าบลบุ่งคล้า) 

เพ่ือป้องกันบนผิว
จราจรและตลาด

ชุมชน 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด 0.80 
ม. ยาว 400 ม. 
พร้อมบ่อพักจ านวน 
37 บ่อ 

 
1,803,000 

 
1,803,000 

 
- 

 
- 
 

 
- 

สามารถ
ระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว
น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร 

ท่อระบายน้ าสาม
รถระบายน้ าได้
อย่างรวดเร็ว น้ า
ไม่ท่วมขังผิว
จราจร 

 
กองช่าง 

2 ปรับปรุงรางระบาย
น้ า คสล. และ
ก่อสร้างลาน
คอนกรีต
อเนกประสงค์ 
ตลาดชุมชนต าบล
บุ่งคล้า 

เพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมขังบนผิว

จราจรและตลาด
ชุมชน 

กว้าง 0.20 ม. เป็น 
0.30 ม. ยาว 254 
ลึกเฉลี่ย 0.35 ม. 
หนา 0.10 ม. 
พร้อมฝาปิดราง
ระบายน้ า คสล. 
และก่อสร้างลาน 
คสล. 3,200 ม. 
หนา 0.12 ม. 

 
1,600,000 

 
1,600,000 

 
- 

 
- 

 
- 

น้ าไม่ท่วมขัง
ตลาดชุนชน
และลานตลาด
ชุมน 

ตลาดชุนชนมี
ความสะอาด 
ปราศจากน้ าท่วม
ขังบริเวณตลาด
และลานตลาด
ชุมชน 

 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

3 ก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติก (สายทางเข้าบ้าน
นาจาน หมู่ที่ 4) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 2,500 ม. 

5,300,000 5,300,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน
ยางพาราแอสฟัลท์
ติก บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 
1 (สายหน้าโรงเรียน
อนุบาลบุ่งคล้า - สี่
แยกร้านค้า) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 420 ม. 

1,300,000 1,300,000 - - - มีถนนที่ได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

5 ก่อสร้างระบบประปา 
แบบผิวดินขนาดใหญ่ 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 
2  

เพ่ือให้ประชาชน
มีน้ าอุปโภค 
บริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ระบบประดา
แบบผิวดินขนาด
ใหญ่ 

5,000,000 5,000,000 - - - จ านวน
ครัวเรือนที่มี
น้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ า
สะอาดในการ
อุปโภค บริโภค 

 
กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

6 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง หมู่ที่ 
2 (สายข้าง
โรงพยาบาลบุ่งคล้า) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2,000,000 2,000,000    มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

7 ปรับปรุงผิวจราจร 
คสล. บ้านนาจาน 
หมู่ที่ 4 (สาย บก.ถ.
43-001 แยกทาง
หลวงแผ่นดิน 212 - 
บ้านขามเปี้ย) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 6 ม. 
ยาว 500 ม. 
หนา 0.15 ม. 

1,500,000 1,500,000    มีถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีได้
มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

8 ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 9 (สายบ้านโนน
สะอาด - บ้านดอน
แพง) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 750 ม. 
หนา 0.15 ม. 

2,000,000 2,000,000    มีถนน คสล. ที่
ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมต าบล (สาย
บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ 1 
– บ้านท่าส้มโฮง 
ต าบลโคกกว้าง) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวก
และปลอดภัยใน
การคมนาคม 

ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 3,000 ม. 

7,6680,000 7,668,000    มีถนน คสล. ที่
ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

10 เสริมผิวจราจรด้วย
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้าน
บุ่งคล้า สายสี่แยกร้าน
ประคองเภสัช – สาม
แยกหน้าโรงเรียน
อนุบาลบุ่งคล้า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดวก
ภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 7 เมตร 
ยาว 410 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,870 
ตารางเมตร 

1,204,000 1,204,000 - - - ถนนกว้าง 7 
เมตร ยาว 
410 เมตร 
หนา 0.04 
เมตร  

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

11 เสริมผิวจราจรด้วย
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้าน
บุ่งคล้าทุ่ง สายแยก
ทางหลวง 212 
โรงพยาบาลบุ่งคล้า – 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง  

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดวก
ภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,050 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 6,300 
ตารางเมตร 

2,650,000 2,650,000 - - - ถนนกว้าง 6 
เมตร ยาว 
1,050 เมตร 
หนา 0.04 
เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

12 เสริมผิวจราจรด้วย
พาราแอสฟัลต์
คอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้าน
บุ่งคล้าเหนือ สายสี่
แยกบ้านนายอนุภาพ 
อินทุวงศ์ – สี่แยกบ้าน
นายชนะ พรหมอารักษ์ 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดวก
ภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 6 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 2,400 
ตารางเมตร 

1,011,000 1,011,000 - - - ถนนกว้าง 6 
เมตร ยาว 
400 เมตร 
หนา 0.04 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

13 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 
บ้านบุ่งคล้าทุ่ง สาย
ข้างโรงพยาบาลบุ่งคล้า 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดวก
ภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,500 
ตารางเมตร 

1,932,000 1,932,000 - - - ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 
700 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง การบริหารจัดการน้ า และส่งเสริมพลังงานทดแทน 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

14 ปรับปรุงผิวจราจรถนน
ลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9
บ้านโนนสะอาด สาย
บ้านโนนสะอาด – 
บ้านดอนแพง (ช่วงที่ 
2) 

เพ่ือให้
ประชาชนมี
ความสะดวก
และปลอดวก
ภัยในการ
คมนาคม 

ถนนกว้าง 5 เมตร 
ยาว 700 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 3,500 
ตารางเมตร 

1,908,000 1,908,000 - - - ถนนกว้าง 5 
เมตร ยาว 
700 เมตร 
หนา 0.15 
เมตร 

ประชาชนมีความ
สะดวกและ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตยางพาราครบวงจรและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน 
     2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน 
         2.1 แผนงานการเกษตร  

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1. ปรับปรุงซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วย
ไฟฟ้า หมู่ที่ 3 บ้าน
บุ่งคล้าเหนือ 

เพ่ือปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานี
สูบน้ าด้วยไฟฟ้า
ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ปรับเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟ้า 
รายละเอียดตาม
แบบและปริมาณ
งานของ อบต.บุ่ง
คล้า 

2,300,000 2,300,000 - - - ปรับปรุง
ซ่อมแซม
สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้าให้
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค บริโภค
และใช้ท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1 ขุดลอกห้วยกกจาน 
บ้านนาจาน หมู่ที่ 4  

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร 

1,600,000 1,600,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

2 ขุดลอกห้วยตาดเหี้ย
บ้านซ าบอน หมู่ที่ 8  

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 

800,000 800,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

3 ขุดลอกห้วยหนอง
แวง บ้านนาจาน หมู่
ที่ 4  

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 
เมตร 

1,600,000 1,600,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

4 ขุดลอกห้วยป่าว่าน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 

800,000 800,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานอย่างยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        1.1 แผนงานการเกษตร 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

5 ขุดลอกห้วยกุดแคน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 
เมตร 

1,000,000 1,000,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

6 ขุดลอกห้วยกุดกว้าง เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 

800,000 800,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

7 ขุดลอกห้วย
ก้านเหลือง 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 
เมตร 

800,000 800,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

8 ขุดลอกหนองบึงน้อย เพ่ือกักเก็บน้ าไว้
ใช้ในการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กว้าง 80 เมตร 
ยาว 80 เมตร 

300,000 300,000 - - - สามารถกัก
เก็บน้ าไว้ใช้ใน
ฤดูแล้ง 

เกษตรกรสามารถ
ท าเกษตรได้ในฤดู
แล้ง 

 

กองช่าง 

 
 
 

แบบ ผ.02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาคน สังคม และความมั่นคงสู่สังคมที่สงบสุข 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่  2 การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน 

    2. การส่งเสริมการเกษตร อาชีพ คุณภาพชีวิตประชาชน 
        2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2566  
(บาท)  

2567 
(บาท)  

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท)  

2570 
(บาท)  

1. โครงการจัดซื้อพร้อม
ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) หมู่ที่ 1 บ้าน
บุ่งคล้า  

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

ท าการจัดหา
พร้อมติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์
วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบ
มุมมองคงที่
ส าหรับภายนอก 
จ านวน 20 ชุด 
รายละเอียดตาม
แบบและ
ปริมาณงานของ 
อบต.บุ่งคล้า 

1,309,200 1,309,200 - - - จ านวนระบบ
กล้องวงจรปิด
ที่ติดตั้ง
สามารถใช้งาน
และได้
มาตรฐาน
ตามท่ีแบบ
ก าหนด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน และลด
การเกิดปัญหา
อาชญากรรม 

กองช่าง 

 
 

 

แบบ ผ.02/2 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
           แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

             องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้า อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 

แบบ ผ.03 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ์) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา  

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 

2566  
บาท  

2567 
บาท  

2568 
บาท  

2569 
บาท  

2570 
บาท  

1 แผนบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพื่อจัดซื้อบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 
ขับเคลื่อนสองล้อ 
แบบดับเบิล้แค็บ 

จ านวน 1 คัน 854,000 854,000 - - - ส านักปลดั 

2 การพาณิชย ์ ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบ
น้ าใต้ดิน (ซัมเมอร์ส) 
ขนาด 1.5 แรงม้า 

จ านวน 2 เครื่อง 36,000 36,000 - - - กองช่าง 

3 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
หมอกควัน  

จ านวน 1 เครื่อง 6,000 6,000 - - - ส านักปลดั 

4 แผนงาน
สาธารณสุข 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์การเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอย 

แบบสพายหลัง 

จ านวน 1 เครื่อง 40,000 40,000 - - - ส านักปลดั 

5 แผนงานเคหะ
และชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

รถบรรทุกเทท้าย
ติดตั้งเครนไฮดรอลิค
พร้อมกระเซ้าซ่อม

ไฟฟ้า 

จ านวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000 - - - กองช่าง 



แผนพฒันาทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่คลา้ อ าเภอบุง่คลา้ จงัหวดับงึกาฬ             73 

 

ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้นตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า ทบทวน หรือ
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนอันจ าน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การบูร
ณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด สามารถ
เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 – 2570 ) จะต้อง
มีการติดตามและแระเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 
0810.3/ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้  
ตารางท่ี 1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
3.4 วิสัยทัศน์ 5 
3.5 กลยุทธ์ 5 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
3.8 แผนงาน 5 
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 

คะแนนรวม 100 
หมายเหตุ : คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

     ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลเองแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 
1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
2. ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
3. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
4. โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 
5. เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 
6. โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
7. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
8. โครงการแก้ปัญหาความยากจนหรือเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

5 

9. งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
10. มีการประมาณการณ์ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
11. มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าจะได้รับ 5 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวมคะแนน 100 
หมายเหตุ : คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1)การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆเพ่ือน ามาวัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามที่ได้ก าหนดๆไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ 
2)วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1)การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิค มาใช้วัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆมีสภาพหรือลักษณะที่ถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามที่วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2)วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ ( impact)  โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆจน
น า ไปสู่ ก ารจั ดท า โครงการ พัฒนาท้ อ งถิ่ น โ ดย ใช่  SWOT 
Analysis/Demand ( Demand Analysis) / Global Demand 
และ Trend หรือหลักการบูรณาการ ( integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2)วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าเหมา
ยคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

โครงการสอดคล้ องกับ  (1 )  ความมั่ นคง  (2) การสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3)การพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพ
คน (4)การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5)การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (6)การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้ความ มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  

(5)  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายในระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1)การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2)การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.6 โครงการที่มีความ
สอดคล้องกับ Thailand  
4.0 

โครงการมีลักษณะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิ จ ไปสู่  Value-Based Economy หรื อ เศรษฐกิ จที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมทั้งโครงการที่เต็มไปด้วยวิทยากร ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและการพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
และเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)  

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้องระยะเวลา ของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการ
พัฒนาท้องถิ่น ต้องเป็นโครงการที่ เชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5)  

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ  

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้ พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

(5)  

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการ ในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy)  (2 )ประสิ ทธิ ภ าพ (Efficiency)  (3 )  ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม  

(5)  

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง 
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์ 

(5)  

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ  

การก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้ ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่า
จะได้รับ) 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่จะได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์ หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมิน
ผลลัพธ์ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอก
เวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 

3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ในการแก้ไขปัญหาของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน โดยพิจารณาจากการบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการน า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าจะเกิดผลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถ
วัดผลได้เชิงสถิติต่างๆได้ ดังนี้ 
1. การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

1.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
         ตามที่องการบริหารส่วนต าบลบุ่งคล้าได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วจึงรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้ จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชน
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
        1.2 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
            เครื่องมือที่ใช้ คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน แบบ
ส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพในภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมิน
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ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจ 
           เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
           แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
           แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
           แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
            แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
            แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 (1) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ าท่วม 
อัคคีภัย ที่เกอดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน แนว
ทางการแก้ไข คือการพิจารณาวางแผนด าเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที  
 (2) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย ต่อชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยง
ต่างๆในต าบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนว
ทางการแก้ปัญหาคือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ป้องกัน ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด การรักษา  
 (3) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย มีความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ยังมีประชาชนมี
รายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต ค่าครองชีพสูง แนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนยากจน ผู้มีรายได้
น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
 (4) ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นการป้องกันเยาวชนและประชาชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมี
แนวทางในการป้องกัน คือจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
 (5) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล เนื่องจากด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ เช่นการ
คมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็นถนนลูกรัง และในช่วงหน้าฝน ถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ และ
ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชน การคมนาคมเกิดความล่าช้า แนวทางการแก้ไขคือ การจัดท าแผนงาน 
โครงการก่อสร้างถนนสายส าคัญของแต่ละหมู่บ้าน โดยเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ต่างๆ 
      4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรใช้ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น และมีความสอดคล้องกัน 
 (2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 (3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 (4) องค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
ด้าน ที่จะด าเนินการซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

 


