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สว่นที ่๑ 
สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ าคญัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

 
 

 

๑.ดา้นกายภาพ 
 

ประวตัคิวามเปน็มา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีวิวัฒนาการมา
จากสภาต าบลเนื่องจากรัฐบาลในสมัยนั้น  มีนโยบายที่จะกระจายอ านาจการปกครองลงสู่ประชาชนให้มากขึ้น  จึง
พิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับ “สภาต าบล” ที่มีอยู่เดิมเสียใหม่  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้มีการยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้นเป็น
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุง
พระราชบัญญัติจนถึงฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒  ประกาศใช้เมื่อ  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๓๗  องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น   
 

  กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่ม  ๑๒๑  ตอนพิเศษ  ๑๐๘ ง ลงวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๗ 
  

 ๑.๑ ทีต่ั้งของหมูบ่า้นหรอืต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ตั้งอยู่เลขท่ี  ๑  หมู่  ๘  บ้านพรสวรรค์  ต าบลกุดแห่  อ าเภอ
นากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอนากลาง  ๑๔  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดหนองบัวล าภู  
๔๙  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  ตามทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  ๒๑๐  ระยะทาง  ๖๖๑  
กิโลเมตร  มีพ้ืนที่ประมาณ  ๑๔๒  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๘๘,๗๕๐  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดกับพ้ืนที่
ต าบลต่าง ๆ ดังนี้   
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ  ต าบลดงสวรรค์  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศใต ้  มีอาณาเขตติดกับ  ต าบลฝั่งแดง     อ าเภอนากลาง   จังหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดกับ  ต าบลกุดดินจี่    อ าเภอนากลาง   จงัหวัดหนองบัวล าภู 
ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดกับ  ต าบลด่านช้าง   อ าเภอนากลาง    จังหวัดหนองบัวล าภู 
 

 ๑.๒  ลกัษณะภมูปิระเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมจะเป็นพื้นที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่ม  ติดกับภูเขา  ๗  ลูก  ดังนี้   
ภูแปลก  ภูชัน  ภูกระแต  ภูเซิม  ภูหินกาบแก้ว  ภูชีและภูถ้ าเต่า  มีล าห้วยล้อมรอบเหมาะแก่การท าการเกษตร  
และเป็นที่อาศัย 
   

๑.๓  ลกัษณะภมูิอากาศ 
  ภูมิอากาศของต าบลกุดแห่  จัดอยู่ในประเภทฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  (Tropical  Savannah  
Climate)  สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม  ฤดูฝนจึงมีฝนตกชุก  ฤดูร้อนอากาศค่อนข้าง
ร้อน  ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด  จัดอยู่ในภูมิอากาศเย็นสบาย  อากาศร้อนจัดเดือนมีนาคม – เมษายน  
อากาศจะหนาวเย็นในช่วงเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  ฤดูฝนจะเริ่มเดือน  พฤษภาคม – ตุลาคม 
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 ๑.๔  ลกัษณะของดนิ 
  ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วน  ดินเหนียว  พ้ืนที่ราบและสูงเหมาะแก่การท าเกษตรและ
เพาะปลูกข้าว 
 

 ๑.๕  ลกัษณะของแหลง่น้ า 
  ๑. มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  ล าห้วยเดื่อ  ล าห้วยถ้ าเต่า  ล าห้วยเดื่อแร้ง  ล าห้วย
นางงาม  เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  จ านวน  ๕  แห่ง   บ่อประปาผิวดิน  จ านวน  ๓  แห่ง  และเป็นบ่อโยก  
จ านวน  ๑๙  แห่ง    
  ๒. พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลใช้น้ าประปาหมู่บ้าน 
 

 ๑.๖  ลกัษณะของไมแ้ละปาุไม้  
  ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นปุาธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์  ได้แก่  เขตปุาอนุรักษ์ภูเซิม  ภูแปลก   
และปุาชุมชน 
 

๒. ดา้นการเมืองการปกครอง 
 ๒.๑ เขตการปกครอง 
         องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ประกอบด้วยหมู่บ้าน   จ านวน   ๑๔   หมู่บ้าน    ดังนี้   

หมู่ที่  ๑   บ้านกุดแห่  (อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน) 
หมู่ที่  ๒   บ้านโพธิ์ค้ า 
หมู่ที่  ๓   บ้านหนองแกน้อย 
หมู่ที่  ๔   บ้านศรีอุบล 
หมู่ที่  ๕   บ้านปุาแดงงาม 
หมู่ที่  ๖   บ้านสนามชัย 
หมู่ที่  ๗   บ้านฝายแดง 
หมู่ที่  ๘   บ้านพรสวรรค์ 
หมู่ที่  ๙   บ้านพรชัย   
หมู่ที่  ๒   บ้านกกโพธิ์       ต าบลนากลาง 
หมู่ที่  ๕   บ้านนันทจันทร์  ต าบลนากลาง 
หมู่ที่  ๙  บ้านนครพัฒนา   ต าบลนากลาง 
หมู่ที่  ๑๒  บ้านโนนแดง    ต าบลนากลาง 
หมู่ที่  ๑๕  บ้านหินแบ่นศิลา  ต าบลนากลาง 
 

 ๒.๒  การเลอืกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  มีจ านวน  ๑๔  หมู่บ้าน  หาก
มีการเลือกตั้งในครั้งหน้า  จะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  จ านวน  ๑  คน  จะมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน  ๑๔  หมู่บ้าน  รวมเปน็  ๒8  คน 
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ศักยภาพขององค์การบรหิารสว่นต าบลกดุแห ่
 การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ประกอบด้วยส่วนส าคัญ ๓ ฝุาย ได้แก่ ฝุายบริหาร 
 ฝุายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ฝุายส านักงาน 
 

ฝาุยบรหิาร  ประกอบดว้ย 
๑. นายวีระ   สีมี      นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๒. นายค าพา   ค าแหงพล    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๓. นายบุญจันทร์  โพธิ์สาราแสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๔. นายอาทิตย์  เพ็งธรรม             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

ฝาุยนิตบิญัญตัหิรือสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  ประกอบดว้ย 
๑.  นายสังวาลย์  เลิศสงคราม  ประธานสภาฯ  
๒.  นายวินัย   อันทะชัย   รองประธานสภาฯ 
๓.  นายกฤษติพงษ์   สุปูอง  เลขานุการสภาฯ 
๔.  นายเตรียมศักดิ์  ภูแฝงทอง            สมาชิกสภาฯ หมู ่ ๑  ต.กุดแห่ 
๕.  นายเรืองศิลป์  ดอนมั่น            สมาชิกสภาฯ หมู่  ๑  ต.กุดแห่ 
๖.  นางล าพึง  พระสุนิล    สมาชิกสภาฯ หมู่  ๒  ต.กุดแห่ 
๗.  นายสาคร  พิเภก   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๒  ต.กุดแห่ 
๘.  นายค าพันธ์  คัดทะมาตร์  สมาชิกสภาฯ หมู ่ ๓  ต.กุดแห่ 
๙.  นายบุญจันทร์  ค าตัน   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๓  ต.กุดแห่ 
๑๐. นายวิทัศน์  ก่อแก้ว   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๔  ต.กุดแห่ 

          ๑๑.นายสมชาย  สมพินิจ   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๔  ต.กุดแห่ 
๑๒.นายประกวด  แผ่นบุตร  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๕  ต.กุดแห่ 
๑๓.นายกลมสิน  สอนเสนา  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๖  ต.กุดแห่ 
๑๔.นายวาสนา  วงศ์ปัญญา  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๖  ต.กุดแห่ 
๑๕.นายพนอม  สีมี   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๗  ต.กุดแห่ 
๑๖.นายบุญทัน  รัตนวงสิน  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๗  ต.กุดแห่ 
๑๗.นายณัฐชัย  มาลาศรี   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๘  ต.กุดแห่ 
๑๘.นายประมาณ  เหง้าน้อย  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๙  ต.กุดแห่ 
19.นางสาวอัมพร  หลวยจันทร์     สมาชิกสภาฯ หมู่  ๒  ต.นากลาง 
๒0.นางสาวอิศราภรณ์  แก้วอุดม  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๒  ต.นากลาง 
๒1.นายสมเดช   วันทอง   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๓  ต.นากลาง 
๒2.นายจันทร์  บุญน้อย            สมาชิกสภาฯ หมู่  ๕  ต.นากลาง 
๒3.นายกฤติกร   บุญมาสูง   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๕  ต.นากลาง 
๒4.นายไมตรี   ดาราแสง    สมาชิกสภาฯ หมู่  ๙  ต.นากลาง 
๒5.นายวิโรจน ์ ประกิระตา   สมาชิกสภาฯ หมู่  ๑๒  ต.นากลาง 
๒6.นายทวี   จันทะดวง    สมาชิกสภาฯ หมู่  ๑๕  ต.นากลาง 
๒7.นายสุพจน์  สุวรรณละ  สมาชิกสภาฯ หมู่  ๑๕  ต.นากลาง 
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ฝาุยส านกังาน  ประกอบดว้ย 
    บุคลากร      

จ านวนบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  41  คน  ดังนี้ 
๑.นายกฤษติพงษ์  สุปูอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง)   

         ๒.นายศุภวิชญ์  ยาพันธ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับต้น) 
ส านักปลดั อบต. 
 3. นางอาริสา  เสาโกศล   หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)  
 4. นางสาวทัศนีย์  สุขี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 5. นายบรรจง  ฉิมนิล    นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 
 6. จ่าเอกสมยศ  ปัญญาสิทธิ์  นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
 7. นางสาวพริ้มพรรณ  ปัสล้าง  นักวิชาการสาธารณสุข 
 8. นายโอภาส  กันยายน   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  
   

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
        9. นางสาวนิตยา  สีม ี   ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
 10. นางสาววินิจดา  แสนสาระ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 11. นายภราดร  สินธุวาป ี  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 
 พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๑2. นายคงศักดิ์  ค าวงษ์   ภารโรง 
 13. นางสาวโสภา  ค าแหงพล  คนงานทั่วไป 
 14. นายสุริยัน  โกสุม   คนงานทั่วไป 
 15. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์เล็ก  คนงานทั่วไป 
 16. นางสาวภาวินีย์  ขันซ้อน  คนงานทั่วไป 
 17. นางอนัญญา  ศรีลาวงษ์  คนงานทั่วไป 
กองคลงั 
 ๑8.    นางสวุรรณา  ชาวสวย รักษาผู้อ านวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
 19.    (ว่าง)   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
 20.    (ว่าง)   นักวิชาการการเงินและบัญชี  (ปก/ชก) 
 21.    (ว่าง)   เจ้าพนักงานพัสดุ  (ปง/ชง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
22. นางสาวเสาวภา  เหง้าน้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23. นางสาวขนิษฐา   เชื้ออุ่น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
24. นางสาวละมัย  รัตนพลที  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
พนักงานจ้างทั่วไป 

 25. นางสาวกาญจนา  มัคคะรมย์  คนงานทั่วไป 
 26.นางสาวสุวรรณี   นาคกลาง  คนงานทั่วไป 
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กองชา่ง 
 27.    (ว่าง)         ผู้อ านวยการกองช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
 ๒8. นายฤทธิไกร  พรมมาลา  นายช่างโยธาช านาญงาน 
 29.     (ว่าง)    นายช่างโยธา   (ปง/ชง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 30. นายพลากร  ฉิมนิล   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
 31. นางสาวเดือนเพ็ญ  นันทจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 32. นายสมชาย  อินทร์เพ็ชร  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 33. นายศุภนันท์  บุญทัน   คนงานทั่วไป 

กองการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
    34. นายยงยุทธ   เชื้ออุ่น   ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
         (นักบริหารงานการศึกษา  ระดับต้น)  
     35. นางเพชรา  บุญตา   ครู คศ.๑ 
   36. นางดวงใจ  เลิศสงคราม  ครู คศ.๑ 
   37. นางดาวรุ่ง  ค าวงษ์   ครู คศ,.๑ 
   38. นายมานพ   สียางนอก  ครู คศ.๑ 
   39. นางสาวสมใจ   สายจันทะคาม ครู คศ.๑ 
   40. นายชาญชัย  ธาตุดี   ครู คศ.๑ 
 41. นางสาวสุดใจ  หนูหริ่ง  ครู คศ.1 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 42. นายวรวฒุิ  แสงปูอง   ผู้ดูแลเด็ก 
 43. นางจริยา  ค าแหงพล  ผู้ดูแลเด็ก 
 44. นายเมฆ  กุลกั้ง   ผู้ดูแลเด็ก 
   45. นางสาวพัชรี  พิมพ์ภาค า  ผู้ดูแลเด็ก 
   46. นางสาวจรัสแสง  ปัญญาสิทธิ์  ผู้ดูแลเด็ก 
 47.นางสาวสุพิศตรา  ฉิมนิล  ผู้ดูแลเด็ก 
พนักงานจ้างทั่วไป 
 48. นางสาวนุชจรา  แสนสาระ  คนงานทั่วไป 

 49. นางอุลัยรักษ์  แผ่นบุตร  คนงานทั่วไป 
 46. นางนพรัตน์  ปูานภูมิ   คนงานทั่วไป  
กองสวสัดกิารสงัคม 
    45.   (ว่าง)     ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
                                                              (นักบรหิารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 
 46. นางสาวทับทิม   ยอยบุบผา  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 

พนักงานจ้างทั่วไป 
 47.นางสาวละอองดาว  ฝางบ้านยาง คนงานทั่วไป 
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   ก านนั / ผูใ้หญบ่า้น 
 ๑. นายอุทัย  ขันติโก   ก านันต าบลกุดแห่  (บ้านพรชัย  หมู่  ๙  ต.กุดแห่) 
 ๒. นายสุบิน  ดาราแสง   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกุดแห่  หมู่  ๑ 
 ๓. นายสุทัศน์  วัฒย ุ   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโพธิ์ค้ า  หมู่  ๒ 
 ๔. นายโกวิท  ผมอุตร์   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแกน้อย  หมู่  ๓   
 ๕. นายจ าปี  ศรีพรมมี   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีอุบล  หมู่  ๔  
 ๖. นายชูชาติ  สังหมื่นเม้า   ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปุาแดงงาม  หมู ่ ๕  
 ๗. นายสมร  โสมนัส     ผู้ใหญ่บ้าน บ้านสนามชัย  หมู่  ๖  
 ๘. นายยงศักดิ์  สีมองดี     ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฝายแดง  หมู่  ๗    
 ๙. นายอ านวย  ฉิมนิล     ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพรสวรรค์  หมู่ ๘  
 ๑๐. นายวิเชียร  สาวิพัฒน์    ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกกโพธิ์  หมู่  ๒  ต.นากลาง 
 ๑๑.นายนัด  วิชาโคตร     ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนันทจันทร์  หมู่ ๕  ต.นากลาง 
   ๑๒.นายสุดแสง  สีบัวขาว               ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนครพัฒนา  หมู่ ๙  ต.นากลาง 
 ๑๓.นายเพียงใจ  นามมูล               ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนแดง  หมู่ ๑๒  ต.นากลาง 
  ๑๔.นายสุพจน์  ฮาดสม               ก านัน ต.นากลาง บ้านหินแบ่นศิลา  หมู่ ๑๕  ต.นากลาง 
๓.  ประชากร  
 ๓.๑  ข้อมลูเกีย่วกบัจ านวนประชากร 
 ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  ๖,335 คน  แยกเป็นชาย  ๓,17๐ คน  หญิง ๓,๑6๕  คน มีความหนา 
   แน่นเฉลี่ย ๔๕.๐๑  คนต่อตารางกิโลเมตร จ านวนครัวเรือน  2,032  ครัวเรือน  (ข้อมูลจากระบบข้อมูลกลาง
ของ อปท.  ) 

หมูท่ี ่
 

ชื่อหมูบ่้าน 
 

ต าบล จ านวนครวัเรือน 
(ครวัเรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ บ้านกุดแห ่ กุดแห ่ 45 75 69 144 
๒ บ้านโพธ์ิค้ า กุดแห ่ 45 72 60 132 
๓ บ้านหนองแกน้อย กุดแห ่ 48 79 79 158 
๔ บ้านศรีอุบล กุดแห ่ 35 67 68 135 
๕ บ้านปุาแดงงาม กุดแห ่ 285 467 467 934 
๖ บ้านสนามชัย กุดแห ่ 309 544 555 1,099 
๗ บ้านฝายแดง กุดแห ่ 245 468 475 943 
๘ บ้านพรสวรรค ์ กุดแห ่ 172 307 301 608 
๙ บ้านพรชัย กุดแห ่ 168 373 387 760 
๒ บ้านกกโพธิ ์ นากลาง 23 45 41 86 
๕ บ้านนันทจันทร์ นากลาง 27 44 40 84 
๙ บ้านนครพัฒนา นากลาง 100 114 91 205 

๑๒ บ้านโนนแดง นากลาง 458 386 407 793 
๑๕ บ้านหินแบ่นศิลา นากลาง 72 129 125 254 

รวม ๒,๐๓๒ ๓,170 ๓,๑6๕ ๖,33๕ 
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๔.  สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

บุคลากร รวม 
(คน) 

คร ู(คน) ผูดู้แลเด็ก (คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาพัฒนา
ราม 

๘๗ ๑๐๔ ๑๙๑ ๗ ๖ ๑๓ 

รวม ๘๗ ๑๐๔ ๑๙๑ ๗ ๖ 
 

 
 
-  โรงเรียนระดับประถมศึกษา      จ านวน  2  แห่ง 
-  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส)   จ านวน  1  แห่ง 
-  โรงเรียนอาชีวะศึกษา     จ านวน  1  แห่ง 

     ๔.๒  สาธารณสุข 
      สถานีอนามัยประจ าต าบล (บ้านพรสวรรค์)     จ านวน  ๑  แห่ง  
   มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)   ทุกบ้าน 
   มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ      จ านวน  1  กองทุน 
 ๔.๓  อาชญากรรม 
                     ที่ผ่านมาในพ้ืนที่ ไม่มีคดีอาชญากรรม 

 ๔.๔  ยาเสพตดิ 
  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้าน   โดยมีผู้น าชุมชนแต่ละบ้านได้เฝูาติดตามและ
ระมัดระวังปัญหายาเสพติดในเขตการปกครองของตนเองเป็นประจ า 
 

 ๔.๕  การสงัคมสงเคราะห์ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ได้ร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ประชาชนในหลายประเภทด้วยกัน  ตามสถานการณ์และความต้องการของประชาชน  เช่น  ช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย  วาตภัย  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  ช่วยเหลือเด็กและคนชรา  ช่วยเหลือคนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม  โดยได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  การให้ความช่วยเหลือขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
ได้รับความร่วมมือจากหลายฝุายด้วยกัน  ซึ่งในปัจจุบันยังคงมีความต้องการช่วยเหลืออยู่อีกมาก 
  

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 
 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
        องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอนากลาง  ระยะทาง  ๑๔  กิโลเมตร  ห่าง
จากจังหวัดหนองบัวล าภู  ระยะทาง  ๔๙  กิโลเมตร  และมีระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ  ตามทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข  ๒๑๐  ระยะทาง  ๖๖๑  กิโลเมตร  โดยการคมนาคมในต าบลกุดแห่  แยกเป็นดังนี้ 
(๑) สายทางบ้านสนามชัย – บ้านห้วยนางงาม  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๖,๑๖๘  เมตร   
ประเภทผิวทางถนน   - คอนกรีต    จ านวน  ๓๖๘  เมตร 
                    - ลูกรัง         จ านวน  ๕,๘๐๐  เมตร 
(๒) สายบ้านหินแบ่นศิลา – บ้านกุดแห่  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๕,๒๔๐  เมตร     
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ประเภทผิวทางถนน   - คอนกรีต   จ านวน  ๕๙๐  เมตร 
          - ลาดยาง       จ านวน  ๓๕๐  เมตร 
     - ลูกรัง          จ านวน  ๔,๓๐๐  เมตร  
(๓) สายบ้านปุาแดงงาม – วัดปุาภูเซิม  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๕,๔๐๐  เมตร 
ประเภทผิวทางถนน  - คอนกรีต      จ านวน  ๔๕๐  เมตร 
                             - ลูกรัง           จ านวน  ๔,๙๕๐  เมตร     
(๔) สายบ้านศรีอุบล – บ้านกุดดินจี่  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๓,๖๐๐  เมตร     
ประเภทผิวทางถนน   - ลูกรัง          จ านวน  ๓,๖๐๐  เมตร  
(๕) สายบ้านนครพัฒนา – บ้านกุดดินจี่  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๓,๗๐๐  เมตร     
ประเภทผิวทางถนน   - ลาดยาง       จ านวน  ๑,๕๐๐  เมตร  
                                     - ลูกรัง          จ านวน  ๒,๒๐๐  เมตร 
(๖) สายบ้านนครพัฒนา – บ้านโนนสว่าง  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๓,๘๐๐  เมตร     
ประเภทผิวทางถนน   - ลูกรัง          จ านวน  ๓,๘๐๐  เมตร 
(๗) สายบ้านนครพัฒนา – บ้านโนนสว่าง  ระยะทางถนนทั้งหมด  ๑๕๐  เมตร     
ประเภทผิวทางถนน   - คอนกรีต      จ านวน  ๑๕๐  เมตร            

 ๕.๒  การไฟฟาู 

             การให้บริการด้านไฟฟูาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ด าเนินงานโดยการไฟฟูาส่วน
ภูมิภาคอ าเภอนากลาง  โดยให้บริการกระแสไฟฟูาแก่ประชาชน  ธุรกิจอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดแห่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  แต่ยังมีพ้ืนที่บางหมู่บ้านที่ยังต้องการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะเพ่ือให้ส่อง
สว่างยามค่ าคืนโดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอนากลางด าเนินการ 

 ๕.๓  การประปา 
   ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  มีระบบประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๒  
หมู่บ้าน  คือ  บ้านสนามชัย  หมู่  ๖  ต าบลกุดแห่  และบ้านโนนแดง  หมู่  ๑๒  ต าบลนากลาง  ที่มีการบริหาร
จัดการกิจการระบบประปาหมู่บ้านเอง                

 ๕.๔  โทรศัพท ์

  โทรศัพท์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  มีการสื่อสารที่ส าคัญ  ได้แก่โทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่    และยังมีการติดต่อสื่อสารโดยใช้วิทยุสื่อสารโดยมีวิทยุสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกุด
แห่  เป็นแม่ข่ายภายในต าบล  ท าให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน  ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่   

 ๕.๕  ไปรษณยีห์รือการสือ่สารหรือการขนสง่  และวสัด ุ ครภุณัฑ์ 
           กิจการไปรษณีย์โทรเลข  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ไม่มี  จึงต้องเดินทางไปยัง  

ไปรษณียน์ากลาง  ห่างจากต าบลกุดแห่  ประมาณ  ๑๔  กิโลเมตร 

๖.  ระบบเศรษฐกจิ 
 ๖.๑  การเกษตร 
  ๑.  ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ส่วนใหญ่
ยังคงเป็นการท านา  ท าไร่อ้อย  สวนผลไม้  และปลูกพืชผัก  ผลผลิตทางด้านการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าว, 
อ้อย  และยางพารา  เป็นต้น  ในภาคเกษตรกรรมนี้  ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาต่าง ๆ ซึ่งมีสาเหตุมาจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติมีน้อย   
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 ๖.๒  การประมง 
  พ้ืนที่ท าการประมงมีอยู่ทั่วไปในล าห้วยต่าง ๆ ชนิดของเครื่องมือที่ใช้แตกต่างกันออกไปตาม
ความลึกของน้ าในอ่างเก็บน้ า 

 

 ๖.๓  การปศสุตัว ์
  ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์  ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงในลักษณะเกษตรกรย่อยควบคู่ไปกับ
การปลูกพืชในรูปแบบของเกษตรกรแบบผสมผสาน  โดยมีวัตถุประสงค์  เพ่ือใช้ในการบริโภคและใช้จ่ายให้กับ
ครัวเรือน  เมื่อเหลือจากการบริโภคหรือใช้แล้ว  จึงจ าหน่ายเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
(๑) สัตว์เศรษฐกิจ 
- การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่  ไก่พ้ืนเมือง  โค  กระบือ  สุกร  เป็ด 

- การเลี้ยงปลา  ได้แก่  ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียน  ปลาดุก   
 ๖.๔  การบรกิาร  
                (๑) ธุรกิจห้องแถวบ้านเช่า 
           (๒) ธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร  
             (๓) ธุรกิจเสริมความงาม/ตัดแต่งทรงผม  
           (๔) ธุรกิจปั๊มน้ ามันปิโตรเลียม/แก๊สธรรมชาติ  

๖.๕  การท่องเที่ยว 
              ยังไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่ชัดเจน  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดข้ึนในต าบล  เช่น  การท่องเที่ยวในลักษณะวิถีชุมชน และเชิงการเกษตร  การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ธรรมชาติภูแปลก  และการส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น   

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 

               ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าให้อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยใช้วัตถุดิบจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เทคโนโลยี 
การผลิตไม่ซับซ้อนมาก เช่นโรงสีข้าว อู่ซ่อมรถยนต์  โรงงานแปรรูปไม้ เป็นต้น 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
            ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  มีธุรกิจปั๊มน้ ามัน ปตท.  และโรงงานน้ าตาลเอราวัณ  ซึ่ง
อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่  และมีกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน  ๑  กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้า
ไหม บ้านฝายแดง    หมู่  ๗  ต าบลกุดแห่  อ าเภอนากลาง  จังหวัดหนองบัวล าภู 
 ๖.๘  แรงงาน 

         ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่  ท านา  ไร่
อ้อย  ปลูกยางพารา  ไร่ข้าวโพด  และปลูกผัก  ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง 
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๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

หมูท่ี ่
 

ชื่อหมูบ่้าน 
พื้นที่ทัง้หมด
ของหมูบ่้าน  

(ไร่) 

จ านวนครวัเรือน 
(ครวัเรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ บ้านกุดแห่ - 45 75 69 144 
๒ บ้านโพธิ์ค้ า 3,811 45 72 60 132 
๓ บ้านหนองแกน้อย 2,030 48 79 79 158 
๔ บ้านศรีอุบล 1,720 35 67 68 135 
๕ บ้านปุาแดงงาม 4,632 285 467 467 934 
๖ บ้านสนามชัย 5,149 309 544 555 1,099 
๗ บ้านฝายแดง 2,672 245 468 475 943 
๘ บ้านพรสวรรค์ 9,056 172 307 301 608 
๙ บ้านพรชัย 1,985 168 373 387 760 
๒ บ้านกกโพธิ์ 350 23 45 41 86 
๕ บ้านนันทจันทร์ 720 27 44 40 84 
๙ บ้านนครพัฒนา 3,428 100 114 91 205 

๑๒ บ้านโนนแดง 3,008 458 386 407 793 
๑๕ บ้านหินแบ่นศิลา 921 72 129 125 254 

รวม ๒,๐๓๒ ๓,170 ๓,๑6๕ ๖,33๕ 
           ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร    
           ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ  ๘๐  ประกอบอาชีพท าการเกษตรกรรม  ได้แก่ ท านา   
ไร่อ้อย  ปลูกยางพารา  ไร่ข้าวโพด  และปลูกผัก          
 ๗.๓  ข้อมลูดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร                           

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ
-  ล าน้ า  ล าห้วย                                          ๒๘     สาย 
-  บึง , หนอง ,   และอ่ืน  ๆ                             ๒๐     สาย 

     แหล่งน้ าทีส่รา้งขึน้และสามารถใชก้ารได ้
-  ฝาย                                                         ๗      แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น                                                 ๗๖      แห่ง 
-  บ่อบาดาล                                                  ๘     แห่ง 
-  สระเก็บน้ า                                                ๑๖    แห่ง 
-  ประปา                                                      ๔     แห่ง         
-  บ่อโยก                                                     ๔๐    แห่ง 
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สงัคม          
 สังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรรม  อยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่บ้าน / ชุมชน 
 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  8.1 การนับถือศาสนา   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี   
   - ประเพณีวันสงกรานต์   ประเพณีวันเข้าพรรษา   ประเพณีวันออกพรรษา  ประเพณี
วันลอยกระทง  ประเพณีบุญบั้งไฟ 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
  9.1 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าห้วยเดื่อ 
  -  ล าห้วยโปุงซาง 
  -  ล าห้วยบน 
  -  ล าห้วยแคน 
  -  ล าห้วยอีเก้ิง 
  -  ล าห้วยเชือก 
  -  ล าห้วยชีเขียว  
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สว่นที ่2 
ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 

 
 

1.ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหาภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา 
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหนที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ป ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่  2  ของรัฐบาล  (ป ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ป ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึง
ประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน  ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะ
ยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้าง
ความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม   ทั้งประชาชน  
เอกชน  ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน”  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน  มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข  อยู่ดี  กินดี  สังคมมีความมั่นคงเสมอ
ภาคและเป็นธรรม  ซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ  20  ปีต่อจากนี้ไป  จะ
ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์  ได้แก่  

(1)  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีสาระส าคัญของแต่
ละยุทธศาสตร์  สรุปได้ดังนี้ 

 1.1.๑ ยุทธศาสตรดานความมั่นคง มีเปาหมายทั้งในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ และชวยลด
และปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสรางความเชื่อมั่นในกลุมประเทศอาเซียนและ ประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ  

(๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริยทรงเปนประมุข  

  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด คอรรัปชั่น  

สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
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  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการ
ความมัน่คงชายแดนและชายฝงทะเล  

  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ รักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม  

  (๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกก าลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ   

  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา ความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

  (๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น  

1.1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน   เพ่ือใหประเทศ ไทยสามารถพัฒนาไปสู
การเปนประเทศพัฒนาแล ว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและ บริการ การสรางความ
มั่นคงและปลอดภัยดานอ าหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปน ผูประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ทั้งนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิง ยุทธศาสตรทุกดาน อันไดแกโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ พัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ  

  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง ความ
เชื่อมั่น การสงเสริมการคาและการลงทุนที่อยูบนการแขงขันที่เปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน การ
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับ ไปสู่
ส่วนบนของหวงโซมูลคามากขึ้น  

  (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาที่เขมขนเพื่อสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ บริการ โดย
มุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่ หลากหลาย
ตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเปนแหลงอ าหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย
ของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ แขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทาการเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพฒันาอาชีพที่เขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร คุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคา และยกระดับ 
หวงโซมูลคาในระดับสูงขึ้น - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ     
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการที่เปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเที่ยว และพัฒนาใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน   

  (๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ ผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ สถาบัน
เกษตรกร  
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  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ พัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพ  

  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา  

  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร างความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา 
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความมั่นคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร    
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ  

1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน   เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เปนรากฐานที่
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด วิเคราะหอยางมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มีครอบครัว ที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ  

  (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง  

  (๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค  

  (๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  

  (๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ   
บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง  

1.1.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาส
การพัฒนาและสรางความม่ันคงใหทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูสังคมที่เสมอภาคและเปนธรรม กรอบแนวทางที่ต
องใหความส าคัญ อาทิ  

  (๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางดานเศรษฐกิจและสังคม  

  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ   

  (๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

  (๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  

  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

1.1.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม  เพ่ือเร่งอนุรักษฟ้ืนฟู
และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านหน้า รวมทั้งมี ความสามารถในการ
ปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความส าคัญ อาทิ  

  (๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ  

  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ าเนนการปรับระบบการ 
บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ  

  (๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
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  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

  (๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

1.1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย บทบาท
ภารกิจไปสูทองถิ่นอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ตองใหความส าคัญ อาทิ  

  (๑) การปรับปรุงโครงสรางบทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม  

  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

  (๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

  (๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  

 ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล ประกอบดวย  

๑)  ยุทธศาสตรหลัก  

  ๑.๑)  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  

  ๑.๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  

  ๑.๓)  ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  

  ๑.๔)  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  

  ๑.๕)  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่งคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม  

  ๑.๖)  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

  ๑.๗)  ยุทธศาสตรในการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของรัฐวิสาหกิจใหเกิด ประ
โยชนกับประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง  

  ๑.๘)  ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่ง คง
และยั่งยืน ในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก  

  ๑.๙)  ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นอยางยั่งยืน   

 

 

 

 



ห น้ า  | 16 
 

๒)  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ที่สอดคลองตามกรอบยุทธศาสตร ชาติ  
การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดก าหนดประเด็นที่
ด าเนินการ ๑๗ เรื่อง ประกอบดวย    

    ๒.๑)  การสรางความปรองดองและสมานฉันท  

   ๒.๒)  การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

   ๒.๓)  การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  

   ๒.๔)  การปองกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผูติดยาเสพติด  

   ๒.๕)  การจัดการปญหาที่ดินท ากิน  

    ๒.๖)  การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ  

   ๒.๗)  การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  

   ๒.๘)  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

   ๒.๙)  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  

   ๒.๑๐) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  

   ๒.๑๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  

   ๒.๑๒) การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  

๒.๑๓) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  

๒.๑๔) การบริหารจัดการทรัพยากรนา  

๒.๑๕) การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

๒.๑๖) การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  

๒.๑๗) การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  

     ๑) ยทุธศาสตรการเสริมสรางและพฒันาศกัยภาพทนุมนษุย ์ 
   พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟู และ
ดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอ สังคมสูงวัย 
มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและ รองรับการ
ลดลงของขนาดก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ที่สอดคลองกับการ เรียนรูใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะที่ดี การ สรางความอยูดี
มีสุขใหครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสรางบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม ในการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม  
  ๒) ยทุธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลือ่มล้ าในสงัคม    
  มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาส ใหทุก
คนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและ ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของรัฐอยางมีคุณภาพ ทั่วถึง และเปนธรรม อาทิ การ สรางโอกาส
การเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคนไดเต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและ ด ารงชีวิตไดโดย
มีความใฝรูและทักษะที่เหมาะสม เนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบ บริการสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเปนและเหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบ บริการสาธารณะใหมี
คุณภาพและมีชองทางการเขาถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการ เพ่ิมศักยภาพกองทุน
ยุติธรรมเพื่อสรางโอกาสการเขถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสูการ ลดความยากจนและความ
เหลื่อมล้ าอันจะน าไปสูการลดความขัดแยงในสังคมไทย  
  ๓) ยทุธศาสตรการสรางความเขมแขง็ทางเศรษฐกจิและแขงขนัไดอยางยัง่ยนื 
  ใหความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึง การปฏิรูป
ภาษีท้ังระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสรางทั้ง หวงโซคุณคาใน
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิต และบริการที่      
เปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และ เศรษฐกิจดิจิทัลภายใต
เงื่อนไขการรักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาค การผลิตและบริการที่มี
ศักยภาพที่จะเปนฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 
อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง 
อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทาง การเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ 
ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวของ กับการทองเที่ยว ศูนยปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เปนตน 
ทั้งนี้ โดยจะใหความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสรางความเชื่อมโยงการ ผลิตและบริการ การ
พัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหม รวมถึงการ   สรางศักยภาพ ของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรทั้งทุนมนุษย โครงสรางพ้ืนฐาน การ พัฒนาวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความ สะดวกตอการคา การ
ลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา อันจะเปนการ สนับสนุนให เศรษฐกิจในภาพรวม
ขยายตัวไดไมต่ํากวา รอยละ ๕ ซ่ึงเปนปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูง ที่มี
การพัฒนาที่ยั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติในระยะยาว 
  ๔) ยทุธศาสตรดานการเตบิโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเพื่อการพฒันาอยางยัง่ยนื 
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  มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหว่าง
การอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ ภายใตยุทธศาสตร
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการ จัดการขยะ ลดการ     
ปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ ๒๐ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมี ประสิทธิภาพ ลดการใชพลังงาน 
เพ่ือปรับตัวไปสูรูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตร กับสิ่งแวดลอมมากขึ้น รวมทั้ง
ยกระดับความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ       
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอยางยั่งยืน    
    5) ยุทธศาสตรการเสรมิสรางความมัน่คงแหงชาตเิพื่อการพัฒนาประเทศสคูวามมัน่คัง่ 
และยั่งยนื 
  ใหความส าคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะ เกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติใหด ารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหนี่ยว ของสังคม (๒) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการ ยุติธรรม (๓) ความสงบ
สุขและการอยรูวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคง ชายแดนชายฝงทะเล เสริมสราง
และพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน ในการแกไขปญหาดานความ มั่นคง (๕) สรางความเชื่อมั่นและ
พัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษา ผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกัน
แกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (๖) เสริมสรางความ มั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร
(๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล 
(๘) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา โดย การก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศ การรักษาความสงบ ภายใน และความมั่นคงระหวางประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบ การเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดานความมั่นคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ไดอยางเปนรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ และตอเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความ
มั่นคง  
      ๖) ยทุธศาสตรดานการเพิ่มประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั         
    เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและ ตรวจสอบ
ไดอยางเปนธรรมรวมทั้งประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอ านาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสม       
ระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบดวยการเพ่ิม ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐการปรับปรุงการใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส EGovernment) การ
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และการมีสวนรวมของประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ การกระจายอ านาจสูทองถิ่นโดยการปรับโครงสรางการบริหารงานทองถิ่นให เอ้ือตอการกระจายอ านาจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือให ประเทศไทยปราศจากการ   
คอรรัปชั่น ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเปาหมายที่วางไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๗   
 
 
 
   ๗) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส         
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   การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะ มุงเนนการ
พัฒนากายภาพโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และ การบริหาร
จัดการโครงสรางพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยง การเดินทางและ
ขนสงสินคาระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงดานพลังงานและการผลิต พลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเขาถึงโครงสราง พ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่หางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง พ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหม
ของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบ ารุงและการ ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมทั้งการพัฒนา ระบบโลจิสติกสทั้งในดานการสงเสริมผู
ประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ พัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสและการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจน การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปนหลัก    
    ๘) ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม         
    ใหความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอม ของ
การพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ทั้งดานบุคลากรวิจัย โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงให วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือส าคัญที่จะชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ ตางๆ ทั้งการสราง
คุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป
น าไปสูศักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น เสริมสรางสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการ
ด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสู ความสมดุล อันจะน ามาซึ่ง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก ไขปญหาและยกระดับความเจริญ ใหกับภาคสวนตางๆทั้ง
เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและ องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ อัน
จะสนับสนุนใหประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนาโดยหลุดพนจากกับดัก ประเทศรายไดปานกลาง 
และกาวไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต    
   ๙) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ         
   ก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญใหสอดคลองกับทิศ ทางการ
พัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวของ เพ่ือ
รักษาฐานเศรษฐกิจเดิมใหเขมแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากลสรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการ
เขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย
กลางความเจริญในภูมิภาคให้เปนเมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงใน ภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของพ้ืนที่และสรางความอยูดีมีสุขใหแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม 
ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การ พัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจ
หลักบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือ น้ําลึกทวาย    
   ๑๐) ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค            
   ก าหนดยุทธศาสตรการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสาน และพัฒนา
ความรวมมือกันระหวางประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการ ด าเนินงานตามขอผูก
พันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง      
การคามนุษย และอ่ืนๆ ใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก เปน ตน การเตรียมความ   
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พรอมในการรองรับและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนใน ป ๒๕๕๘ (Post-
ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับ และสอดคลองกับ
การด าเนินงานตามพันธกรณีของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เปนตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวาง ประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบาน
และภูมิภาค และการสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบ ธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การให
บริการดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกสและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเปนฐานความรวมมือในเอเชีย 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
    วสิยัทัศน ์(Vision) : 

“พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานใหก้า้วหนา้  ชาวประชาอยูด่ ี บรหิารงานอยา่งเตม็ที ่ มคีวามโปรง่ใส   
ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  นอ้มน าเศรษฐกจิพอเพียง ” 

กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 

แนวทางท่ี 1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
แนวทางท่ี 2 การปรับปรุง บ ารุงรักษา ร่องน้ า ท่อระบายน้ า 
แนวทางท่ี 3 การติดตั้ง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ไฟฟูาสาธารณะ ประปา 
แนวทางท่ี 4 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร 

  2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคนและสงัคม 
แนวทางท่ี  1   การพัฒนาสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมละสนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ 
แนวทางท่ี  3 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
แนวทางท่ี  4 สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก เยาวชน ประชาชน และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
แนวทางท่ี  5 การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี  6  การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
แนวทางท่ี  7 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการ 
แนวทางท่ี  8 การพัฒนาบุคลากร 
แนวทางท่ี  9 การพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยนื 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนและปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่สาธารณะ 

    4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการสง่เสริมเศรษฐกจิชมุชนทอ้งถิน่ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
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แนวทางท่ี 2 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
แนวทางท่ี 3 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืน ๆ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 
แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ จารีตประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 

2.3 เปูาหมาย/เปูาประสงค์ และกลยุทธการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  เปูาประสงค์ 

1. พัฒนาศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะในชุมชน 
3. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
4. พัฒนาการก่อสร้างอาคาร 

 กลยุทธการพัฒนา 
1. เสริมสร้างศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง 
2. เสริมสร้างศักยภาพและขยายระบบไฟฟูาสาธารณะในชุมชน 
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบน้ าประปาหมู่บ้าน 
4. พัฒนาก่อสร้าง ซ่อมแซม อาคาร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
 เปูาประสงค์ 

1. จัดการระบบบริการสาธารณชุมชน 
2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย สันติสุข และความสมานฉันท์ทุกภาคส่วน 
3. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปออกก าลังกาย และเล่นกีฬาเพ่ิมข้ึน 
4. ส่งเสริมการสร้างอาชีและรายได้ของประชาชน 
5. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
6. เสริมสร้างให้ท้องถิ่นเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
7. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 

 กลยุทธการพัฒนา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการสาธารณะชุมชน 
2. เสริมสร้างการประกันความเสมอภาคให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพอนามัยที่ดี ลดละเลิกพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ 
4. ส่งเสริมพัฒนาให้ประชาชน เยาวชน ดูแลสุขภาพตนเอง ออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
5. เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
6. เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในองค์กร 
7. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการตรวจสอบดารด าเนินงานของภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที ่3 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

 เปูาประสงค์ 
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1. ทรัพยากรปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
2. บริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือปูองกันปัญหาภัยแล้ง 
3. การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมที่ยั่งยืนภายใต้การมีส่วน

ร่วมของชุมชน 
4. ควบคุมและปูองกันมลพิษทางขยะ 
กลยุทธการพัฒนา 
1. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อม

ทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้ ศักยภาพการบริหารจัดการให้กับชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนในการรณรงค์ สร้างจิตส านึกและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
5. จัดท าระบบบริหารจัดการด้านขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยทุธศาสตร์ดา้นการส่งเสรมิเศรษฐกจิชมุชนทอ้งถิน่ตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง 
เปูาประสงค ์
  1. เสริมสร้างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธการพัฒนา 
1. ส่งเสริมให้มีการอบรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 เปูาประสงค์ 

1. ส่งเสริมบ ารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
2. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ความเป็นไทย 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. กลยุทธการพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีและจริยธรรม 
2. พัฒนาองค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
4. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

2.4 ตวัชีว้ดั 
  1) จ านวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
  2) ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
  3) ระบบสาธารณูปโภคได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น 
  4) ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมที่ได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ/ได้รับสวัสดิการทางสังคม 
  5) ร้อยละเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงการบริการทางการศึกษา 
  6) ร้อยละของครัวเรือน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีสุขภาพท่ีดีเพ่ิมข้ึน 
          7) ร้อยละผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
  8) สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการและงานบริการสาธารณะ 
        9) บุคลากรได้รับการพัฒนาเพ่ิมระดับขีดความสามารถ 
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        10) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
  11) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมข้ึน 
  12) มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     13) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้น  
  14) มีการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  15) กลุ่มเครือข่ายต่างๆที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 

2.5 คา่เปาูหมาย 
1) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม     
4) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข  
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 6) การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคมความน่า
อยู่ 
  2.6  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
3)  การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
4)  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5)  การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1  การสรปุสถานการณ์พฒันา  
 

- ผลการวเิคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาในปจัจบุนัและโอกาสการพฒันาในอนาคต
ของท้องถิน่  ดว้ยเทคนิค  SWOT Analysis (จดุแขง็ จุดออ่น โอกาส และอปุสรรค)์ 
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จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

1. ดา้นการบรหิาร 
    1.1 มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
    1.2 มีการแบ่งงาน/มอบหมายงานอย่างชัดเจน 
    1.3 ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้ภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
    1.4 มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดับชั้น 
    1.5 มีการก ากับดูแลจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
    1.6 มีส่วนราชการหลายสว่นในพื้นท่ี 
    1.7 มีการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและทันสมัย 
2. ดา้นระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหนา้ที ่
    2.1 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท าให้ อบต.มีอ านาจในการบริหารจัดการงานได้ทั่วถึง
และรวดเร็ว 
2.2 มีขอบเขต อ านาจหน้าที่รับผิดชอบไม่เต็มพ้ืนที่ 
    2.3 การถ่ายโอนภารกิจมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนมากตาม
แผนการกระจายอ านาจฯ  
    2.4 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรูปแบบพิเศษ/เต็มรูปแบบ 
 

1. ดา้นการบรหิาร 
    1.1 ขาดการวางผังเมืองที่ดี เพื่อรองรับการพัฒนาใน
อนาคต พ้ืนที่บางส่วนยังอยู่ในความดูแลของ พรบ.จัดรูป
ที่ดนิ ท าให้ อบต.ไม่มีอ านาจที่จะออกข้อก าหนดหรือออก
ข้อบัญญัติมาบังคับใช้ได้เต็มพ้ืนที่  บางส่วนอยู่นอกเขต
ควบคุมอาคารและเขตผังเมือง การก่อสร้างอาคารต่าง ๆ 
จึงไม่มีการควบคุม 
2. ดา้นระเบยีบ/กฎหมาย/อ านาจหนา้ที่ 
    2.1 อ านาจหน้าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจขาดความชัดเจน 
    2.2 การถ่ายโอนภารกิจขาดการก ากับดูแลจาก
หน่วยงานจากต้นสังกัด ถ่ายโอนภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอน
งบประมาณ 
    2.3 มีส่วนราชการหลายส่วนในพื้นท่ีที่มีอ านาจหน้าที่
ทับซ้อนกัน ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 
    2.4 ระเบียบยังขาดความชัดเจน มักถูก สตง.ทักท้วง
อยู่เสมอ 
    2.5 การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบล จาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับควบคุม 
ดูแลจากส่วนภูมิภาค  
    2.6 กฎหมายบางฉบับล้าสมัยและมีช่องโหว่ ไม่เอ้ือต่อ
การพัฒนา เช่น พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่  

 

จดุแข็ง (Strength) จดุอ่อน (Weakness) 

3. บคุลากร 
    3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจและ
งบประมาณ 
    3.2 บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ ท าให้เข้าใจ
วัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 
3.3 บุคลากรมีการพัฒนาตนเองโดยการประชุม ฝึกอบรม
และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

3. บคุลากร 
    3.1 บุคลากรมีการโอน (ย้าย) บ่อย ท าให้การท างาน
ไม่ต่อเนื่อง 
    3.2 บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับภารกิจทั้งท่ีเป็น
อ านาจหน้าที่ที่ต้องท าและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    3.3 ลักษณะการท างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงาน
มากกว่าการท างานในภาพรวมของ อบต.  
    3.5 บุคลากรบางคนยังขาดการพัฒนาศักยภาพและ
ขาดทักษะประสบการณ์ ไม่เรียนรู้งาน 
    3.6 มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกแบบเครือญาติ
ในชุมชน 

วเิคราะหป์จัจยัภายในองคก์ร 
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4. งบประมาณ 
    4.1 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นของตนเอง ท าให้มี
อิสระและเกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ 
    4.2 ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรจากส่วนกลาง 
     

4. งบประมาณ 
    4.1 การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางไม่เป็นไป
ตามเปูาหมายที่ก าหนด  มีแนวโน้มลดลงทุกปี 
    4.2 งบประมาณจ านวนมากใช้ในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ด้านอ่ืน ๆ ขาดการพัฒนา เช่น 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต 
    4.3 รายได้จากการจัดเก็บภาษีมีแนวโน้มลดลง     

 
 
 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. ดา้นการเมืองการปกครอง 
    1.1 แนวโน้มการกระจายอ านาจ/ข้อเสนอการปฏิรูป
โครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ท าให้บทบาทการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
    1.2 รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาพื้นที่ (Area - 
Based) และการบริหารราชการแบบบูรณาการ   
     
 

1. ดา้นการเมืองการปกครอง 
    1.1 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และการแทรกแซง 
ทางการเมือง การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลต่อการ
ด าเนินนโยบายที่ขาดความต่อเนื่อง 
    1.2 ภายในปี 2557 ไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการ
เลือกตั้ง 
    1.3 พื้นที่ทับซ้อนระหว่างส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งอาจส่งผลต่อการบริหารงานได้ 

2. ดา้นเศรษฐกจิ 
    2.1 การขยายตลาดทางการค้าการลงทุนทั้งภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
    2.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความแตกต่างในสินค้า 
    2.3 แนวทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
    2.4 อัตราค่าแรงขั้นต่ า 300 บาท  

2. ดา้นเศรษฐกจิ 
    2.1 ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้การพัฒนาไม่
ต่อเนื่อง 
    2.2 ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ความผันผวนของราคาสินค้า
อุปโภค/บริโภค เช่น น้ ามัน ข้าวสารอาหารแห้ง ยารักษา
โรค แพงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
    2.3 ราคาพืชผลการเกษตรไม่คงที่  ขึ้นอยู่กับกลไก
ราคาของตลาด 
    2.4 เกษตรกรยังนิยมใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
    2.5 กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็ง 
    2.5 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดียว 
    2.6 เกิดภัยพิบัต ิเช่น อุทกภัย ท าให้เกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม 

3. ดา้นสังคม วฒันธรรม 
    3.1 มีสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ และมีศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการศึกษา

3. ดา้นสังคม วฒันธรรม 
    3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ 
    3.2 ประชากรแฝงท าให้การจัดสรรงบประมาณจาก

วเิคราะหป์จัจยัภายนอกองคก์ร 
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อย่างทั่วถึง 
    3.2 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตั้งอยู่ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่อย่างเพียงพอ รวมถึงการให้บริการฟรีในเรื่องรับส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉิน หรือตามแพทย์นัด 
    3.3 รัฐบาลก าหนดให้การแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพ
ติดเป็นวาระแห่งชาติ 
    3.4 การขยายตัวเป็นชุมชนเมือง 

รัฐบาลไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่มีอยู่จริง เบียดบัง
การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น 
    3.3 การตอบรับกระแสบริโภคนิยมและวัฒนธรรม
ตะวันตกของประชาชน 
    3.4 ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขเป็นการมอมเมา
เยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

4. นโยบายรฐับาล 
    4.1 นโยบายการแก้ไขและปูองกันปัญหายาเสพติดเป็น
วาระแห่งชาติ 
    4.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
      - พักหนี้เกษตรกรที่มีหนี้ต่ ากว่า 500,000 บาท 
      - ค่าแรงงานขั้นต่ า 300 บาท  
      - ปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท   
      - เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ  
      - มาตรการบ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 
    4.3 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึง
แหล่งเงินทุน 

4. นโยบายรฐับาล 
    4.1 นโยบายส่วนใหญ่ของรัฐบาลเป็นนโยบายประชา
นิยม ขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 
    4.2 นโยบายบางนโยบายที่ไม่สามารถด าเนินการได้
จริง 

5. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    5.1 มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร    
     

5. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
    5.1 กฎหมายและข้อก าหนดเรื่องการควบคุมมลพิษ 
ปัญหามลพิษทางน้ าและอากาศ 
    5.2 ระบบรีไซเคิล 
    5.3 ระบบก าจัดขยะ 
    5.4 ขาดจิตส านึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    6.1 เทคโนโลยีที่ทันสมัยท าให้การปฏิบัติงานและการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ และให้บริการข้อมูลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
    6.2 การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอกสะดวก
รวดเร็วขึ้น ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 

6. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
    6.1 ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน  ICT 
    6.2 ระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ ยังไม่ได้น ามาบริหาร
จัดการและใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒ การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิัตใินเชิงปรมิาณตาราง  แสดงจ านวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผน  
และจ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตั ิ (เฉพาะป ี ๒๕61) 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏบิตั ิ
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๑.การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 70 52 
๒.การพฒันาดา้นคนและสังคม 76 57 
๓.การพฒันาดา้นการบรหิารจดัการและการอนรุักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

13 10 

๔.การพฒันาดา้นการสง่เสรมิเศรษฐกจิชมุชนทอ้งถิน่ตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

11 3 

๕.การพฒันาดา้นศลิปวฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

5 3 

รวม 175 125 
คิดเปน็ร้อยละ 71.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูม ิ เปรยีบเทยีบจ านวนโครงการทีป่รากฏอยูใ่นแผนพฒันาฯ  กบัจ านวนโครงการทีไ่ดป้ฏบิตัิ 
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(เฉพาะป ี ๒๕61)            
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ผลผลิต/
โครงการ 

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาของ 

จงัหวดั 
หนองบวัล าภ ู

ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การ
พัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 :  การ
ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้า
การเกษตร  อุตสาหกรรม  
การค้า  การลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :   
การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตรก์าร
พฒันาขององคก์ร

ปกครองสว่น
ท้องถิน่ในเขต

จงัหวดั
หนองบวัล าภ ู

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : 
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4: 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3: 
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  

ขององค์การ
บริหารส่วน
ต าบลกุดแห่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : 
การพัฒนาด้านคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การ
พัฒนาด้านการส่งเสรมิ
เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การ
พัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลกดุแห ่
Strategy  Map 

3.4 แผนทีย่ทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การ
เสริมสร้างความมั่นคง
เพื่อความสงบสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5: 
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและทันสมัย 
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วิสัยทัศน์ 
( Vision ) 

 

พันธกิจ 
( Mission ) 

เป้าประสงค ์

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ก้าวหน้า  ชาวประชาอยู่ดี  บริหารงานอย่างเต็มที่  มีความโปร่งใส  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง
โครงสร้างพืน้ฐาน
และสาธารณูปโภค
ที่มีประสิทธิภาพ 

ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยดี
และได้รับการ
บริการอย่างเป็น
ธรรม 

ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด 

อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและฟืน้ฟู
สิ่งแวดลอ้ม 

ส่งเสริมสนับสนนุ
การพัฒนาอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ และ
เพิ่มรายได้ให้แก่
ชุมชน 

พัฒนาคุณภาพชวีิตของ
เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติด
เชื้อเอดส ์ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
 

อนรุักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณอีันดีงาม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริม
การศกึษาทั้ง
ในระบบและ
นอกระบบ 

โครงสร้างพืน้ฐานได้
มาตรฐานและรองรับ
การขยายตัวของ
ชุมชนในอนาคต 

ประชาชน 
มีสุขภาพ
อนามัยดี
ถ้วนหนา้ 

หมู่บ้าน
สีขาว
ปลอดยา
เสพติด 

 เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู้
ติดเช้ือเอดส ์ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

ประชาชนมี
อาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น
สามารถเลี้ยง
ชีพได้ 

เพื่อสืบทอดศิลปะ 
วัฒนธรรมและ
ประเพณที้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

ยกระดับคุณ 
ภาพการศึกษา
ของประชาชน
อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ : 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๒ : การ
พัฒนาด้านคนและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๓ : การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการและอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๔ : การพฒันา
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรท์ี่ ๕ : การพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

แนวทางที ่๑  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  
รักษา  ถนน  สะพาน  แมน่้ า  คู คลอง 
หนองน้ า บึง ทางเดินเท้า และทางระบาย
น้ า 

แนวทางที ่๒  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุง  

ระบบประปาหมู่บ้าน
 

 แนวทางที ่๓  ก่อสร้าง  ขยายเขตไฟฟ้า  

ไฟฟ้าสาธารณะ  และระบบจราจร 
 แนวทางที่ ๑  การพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน

 

 แนวทางที ่๒  ส่งเสริมสนับสนนุเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

แนวทางที่ ๑ การสง่เสริมการจัดการศึกษาของประชาชน
ทุกระดับใหเ้กิดการเรียนรู้ทีท่ันสมัย  มีความเป็นสากล 

 แนวทางที่ ๒ การสง่เสริม ท านบุ ารงุศาสนา  วัฒนธรรม
ประเพณี  อันดีงามของชาติและท้องถิ่น 

 แนวทางที่ ๑ การป้องกัน  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน 

 แนวทางที่ ๒ การจดัสวสัดิการสังคม  แล
นนัทนาการแก่ประชาชน 

แนวทางที่ ๓ การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 แนวทางที่ ๑ การสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 แนวทางที่ ๒ การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการดูแล  
และพัฒนาสภาพแวดล้อม 

 แนวทางที่ ๓ การป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาภยัธรรมชาติ 

อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาตแิละฟืน้ฟู
สิ่งแวดลอ้ม 

ชุมชน
เข้มแข็ง 

ชุมชน 
เข้มแข็ง
สามารถพ่ึง 
ตนเองได้ 
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สว่นที ่3 
การน าแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏิบตั ิ

 
 

๑.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน   
ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน

รบัผดิชอบหลกั 
หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑ การพฒันาดา้นโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 
กุดแห ่

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

กองช่าง 

๒ การพฒันาดา้นคนและสงัคม ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ส านักปลดั 
กองคลัง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคม
สงเคราะห ์
แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
กองสวัสดิการสังคม 

ส านักปลดั 
 

ด้านการด าเนินงาน
อื่น 

แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม 

๓ การพฒันาดา้นการบรหิาร
จดัการและอนรุกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

4 การพฒันาดา้นการสง่เสรมิ
เศรษฐกจิชมุชนทอ้งถิน่ตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการสังคม 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลดั 

5 การพฒันาดา้น
ศลิปวฒันธรรม  จารตี
ประเพณแีละภมูปิญัญา
ท้องถิน่ 

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
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