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คํานํา 
 

 สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู  จัดทําแผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู ป 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขอมูลสารสนเทศ สําหรับบริการแก
ผูสนใจ นักลงทุนภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หนวยงานภาครัฐ ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 
ตลอดจนภาคประชาสังคม/ชุมชน ประชาชนไดใชประโยชน ซ่ึงไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเปด
โอกาสใหผูท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดหนองบัวลําภู จากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
ไดมีสวนรวมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 
จึงรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ ดานการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงและสอดคลองกับยุทธศาสตรของกระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กลุม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 และจังหวัดหนองบัวลําภู อันจะนําไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุน
ของภาคอุตสาหกรรมและสรางรายไดใหกับประชาชนไดอยางยั่งยืนตอไป  
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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
จังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ. 2563 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จัดท าขึ้น เพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงานของหน่วยงาน 
โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบายระดับประเทศ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบายระดับกระทรวง 
แผนปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน
อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง ประกอบกับ
การวิเคราะห์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู (SWOT Analysis & TOWs Matrix) 
ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว 
น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
ประจ าปี 2563 ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู โดยมุ่งเน้นการพัฒนานโยบาย การผลักดันนโยบาย
สู่การปฏิบัติ การก ากับดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงาน ควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการเพ่ือเป็นการยกระดับการบริการ
อย่างต่อเนื่อง  
 

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) เปูาหมาย  
     เปูาหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี 

เสถียรภาพและยั่งยืน  
     เปูาหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  

ป.1 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
      (สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ) 

   (๓) การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
     มีแผนปฏิบัติราชการอย่างเหมาะสมที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ ในเรื่องการผลักดันและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
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สัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนความส าเร็จของการด าเนินงานตามนโยบายและแผน 
ด าเนินการตามแผน และแผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจ
ส่งผลให้ TFP อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น มูลค่าการลงทุนเพ่ิมขึ้น ธุรกิจอุตสาหกรรมมี
ศักยภาพสูงขึ้นและผลประกอบการดีขึ้น ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในการลงทุน
เพ่ิมขึ้น โดยแผนงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนงานเพ่ือสนับสนุนด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมการ
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

๑) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
 เปูาหมายที่ 1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา

อุตสาหกรรม และบริการ 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
       ตัวชี้วัดแผนแม่บท : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน

สาขาอุตสาหกรรม (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัว ร้อยละ ๔.๖ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

 แนวทางการพัฒนา  
- สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ ตลอดห่วง
โซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่า  และมีมาตรการ
สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม  
- ก าหนดให้มีการท าการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต ทั้งในภาพรวม และ
รายสาขาส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ ในการ พัฒนาภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการของประเทศให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง ทางด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทางในการวางแผน การท างานของทั้ง
ภาครัฐและภาคธุรกิจ  
- วางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและบริการ โดย
เชื่อมโยงภาคการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมและบริการให้ ตอบสนองความ
ต้องการของแต่ละสาขาของอุตสาหกรรมและบริการ และจัดให้มีแผนพัฒนา
ก าลังแรงงานทั้งประเทศในทุกระดับ ทั้ง แรงงานในประเทศที่เป็นแรงงานฝีมือ 
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนส่งเสริมการ
น าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลน จากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะใน
อุตสาหกรรมใหม ่ 
- ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลที่สอดคล้องกับ การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศสนับสนุนให้มีข้อมูลเปิด เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
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ของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลขึ้นในองค์กรต่าง ๆ ใน
สังคม และส่งเสริมให้มี การจัดเก็บข้อมูลของภาครัฐอย่างบูรณาการ 

 เปูาหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล 
ในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     ตัวชี้วัดแผนย่อย : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้าน

ความพร้อมในอนาคต อันดับที่ 45 

๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑) วัตถุประสงค์ที่ 2 : เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความ

ยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดย
การใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและ
สร้างความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เปูาหมายรวมที่ 2 : ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็น
สังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบ
การผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดย
เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีและมี
ปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่
เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(3.1) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ : เศรษฐกิจรายสาขาเติบโตอย่างเข้มแข็งและ
เป็นฐานในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

(3.2)  แนวทางการพัฒนา : การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของ
ห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชน อย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของ
ทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒.๒.3 นโยบายรัฐบาล (แถลงนโยบายวันที่ 25 กรกฎาคม 2562) 
 นโยบายหลัก : การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 

พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 ๑) พัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว [Bio-Circular-Green (BCG) Economy] โดยน าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพ่ิม จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
และวัฒนธรรมในการผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของท้องถิ่น ปรับระบบการ
บริหารจัดการการผลิตและระบบโลจิสติกส์ส่งเสริมการใช้พลังงาน ทดแทน การใช้ประโยชน์
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จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพ่ิมมูลค่า การบริหารจัดการของเสีย อุตสาหกรรมและขยะ
แบบคลัสเตอร์ระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ของจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพ่ือลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับกฎระเบียบ ทางด้าน
สิ่งแวดล้อมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
 ๒) พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้สามารถตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือ
แนวโน้มการค้าโลกโดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการ
ของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับ ผลิตภาพที่สามารถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มี ศักยภาพ และอุตสาหกรรม
อนาคต อาทิอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของ ประเทศ อุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้
สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือยกระดับ ความสามารถในการแข่งขัน   
 ๓) สร้างกลไกสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของ ผู้ประกอบการรายใหม่ โดย
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีการวิจัย  และนวัตกรรม การปรับปรุง
กฎระเบียบให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการ การเข้าถึงแหล่งเงิน การพัฒนาศูนย์ทดสอบหรือ
วิจัยและออกแบบที่ได้มาตรฐานสากลและการใช้สถาบันการศึกษาที่มีอยู่  ในพ้ืนที่มาสนับสนุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพ่ิมคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ  
 ๔) พัฒนาระบบและกลไกภาครัฐและสภาพแวดล้อมให้มี ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนผู้ประกอบการ โดยการจัดท าแพลตฟอร์มที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพ่ิม ของผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้
นวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาด และการบัญชี เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
บ่มเพาะผู้ประกอบการและสถาบันเฉพาะทางต่าง ๆ ให้สามารถ เป็นกลไกหลักที่เข้มแข็งในการ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาและบ่มเพาะศักยภาพ  ผู้ประกอบการในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ 

 นโยบายเร่งด่วน :  
1) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเร่งกระบวนการ

จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว จัดเตรียม มาตรการรองรับการกีดกัน
ทางการค้าและมาตรการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมช่องทางการส่งออก ให้ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้า ปรับปรุงทิศทางการส่งออกไปยัง ตลาดอ่ืนโดยเร็ว ขยายความ
ร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจกับประเทศที่มีศักยภาพ และส่งเสริม  การท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ทั้งในส่วนของเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือกระจายรายได้
ในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน เพ่ือสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศในช่วงที่มี
ข้อจ ากัดด้านการส่งออก และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม 

2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต โดยต่อยอด  อุตสาหกรรม
เปูาหมายและวางรากฐานการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ หมุนเวียน และ
เศรษฐกิจสีเขียว ดึงดูดการลงทุนของภาคเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขต
เศรษฐกิจพิเศษ เมืองอัจฉริยะ และการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย รวมทั้ง 
วางรากฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายในระบบ 5G ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะของ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม และชุมชน ในการเข้าถึงตลาดในประเทศและ
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ตลาดโลก ผ่านแพลตฟอร์มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสื่อสาร
สมัยใหม่ ในการให้บริการสาธารณสุขและการศึกษาทางไกล การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
ทั้งในส่วน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ 
พร้อมทั้งส่งเสริม การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐานในการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต 

3) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้พัฒนาระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติ  และ
อนุญาตของทางราชการที่ส าคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคลเพ่ือลดการใช้ดุลย
พินิจ ของเจ้าหน้าที่รัฐ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเกินความจ าเป็น  
ลดข้อจ ากัดด้านกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการท าธุรกิจและการด ารงชีวิตของประชาชน 
แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการทดลอง
ใช้ มาตรการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และขับเคลื่อนการให้บริการในทิศทาง 
ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะองค์กรเพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของส านักงานปลัด กระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การผลักดันและบูรณาการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 ---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
            จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 

 
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ซึ่งกระทรวง

อุตสาหกรรมก็ได้ตอบสนองนโยบายและให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับเช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณ
ให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้ด าเนินการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนที่ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภูที่มีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้หลุดพ้นจากความยากจนต่อไป 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรม จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 
3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ประวัติความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์ ปรากฏหลักฐานตามโครงกระดูกมนุษย์และสัตว์ เศษ
ภาชนะดินเผา ทั้งแบบผิวเรียบและแบบตกแต่งผิวด้วยการเขียนสีและ
ลวดลายต่างๆ เช่น หินดินเผา หินบดเผา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับ
ส าริด อายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีหลักฐานที่ปรากฏเด่นชัด 

ยุคประวัติศาสตร์ 
- สมัยทราวดี 
  มนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น มีหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ ใบ

เสมาหินทราย ที่วัดพระธาตุเมืองพิณ อ.นากลาง และวัดปุาโนนค าวิเวก อ.
สุวรรณคูหา เป็นต้น 

- สมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
  ประมาณปี พ.ศ. 2106 พระไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาค

นหุต (เวียงจันทร์) ได้อพยพผู้คนมาอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้สร้างพระพุทธรูป
และศิลาจารึกไว้ที่ถ้ าสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา และน าไพร่พลมาบูรณะสร้างบ้านแปลงเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นใหม่ที่
ริมหนองบัว ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ  ได้สร้างพระพุทธรูปวิหาร ขุดบ่อน้ าในบริเวณวัดในหรือวัดศรี
คูณเมืองและยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “จ าปานครกาบแก้วบัวบาน” หรือเมือง “หนองบัวลุ่มภู” 

- สมัยกรุงศรีอยุธยา  
  ประมาณปี พ.ศ. 2117 ช่วงเสียกรุงศรีอยุธยาให้พม่าครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรได้ตามเสด็จพระมหาธรรม

ราชาพระราชบิดายกทัพเข้ารบกับกรุงศรีสัตตนาคนหุต(เวียงจันทร์) และได้น ากองทัพเสด็จประทับพักแรมที่ริมหนอง
บัวแต่ทรงพระประชวรด้วยไข้ทรพิษเสียก่อน จ าต้องเลิกทัพเสด็จกลับกรุงศรีอยุธยาต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2302 
สมัยพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา พระวอ พระตาซึ่งเป็นเสนาบดีของเจ้ากรุงเวียงจันทร์ได้
อพยพหนีข้ามล าน้ าโขง มาตั้งภูมิล าเนาบูรณะสร้างบ้านแปงเมือง “จ าปานครกาบแก้วบัวบาน” ขึ้นใหม่และตั้งชื่อว่า 
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“ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน” แต่ภายหลังประมาณปี พ.ศ. 2310 ถูกกองทัพของพระเจ้าสิริบุญสาร โอรสเจ้า
เมืองเวียงจันทร์ตีแตกในเวลาต่อมา 

- สมัยกรุงธนบุรี-กรุงรัตนโกสินทร์ 
  ประมาณปี พ.ศ. 2321 พระเจ้ากรุงธนบุรีได้โปรดให้พระยาจักรียกกองทัพมาปราบ พระเจ้าสิริบุญสารจน

ได้รับชัยชนะในที่สุด และน าพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปปางต่างๆ กลับมาถวาย  พระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี
และได้รับการปูนบ าเหน็จเป็น “เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว บัวบาน จึงได้ขึ้นกับ
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมา 

- สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  
  พ.ศ. 2369-2406 ในรัชกาลที่ 3 เจ้าอนุวงษ์แห่งเวียงจันทร์เป็นกบฏยกทัพมายึดเมืองนครราชสีมา จึงส่ง

กองทัพไทยมาปราบ เจ้าอนุวงษ์ได้ถอยทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ฝุายไทยติดตามขับไล่ตามจับเจ้าอนุวงษ์ได้
ที่เวียงจันทร์ แล้วน าตัวกลับไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพฯ 

  พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 4 ได้จัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทางลุ่มน้ าโขงใหม่ โดยให้ข้าหลวงเมือง
หนองคายบังคับบัญชาเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นกับเมืองหนองคาย ต่อมาสังกัดอยู่กับ หัวเมืองลาวพวน พระปทุมเทวาภิ
บาล เจ้าเมืองหนองคายได้แต่งตั้งพระวิชโยดมกมุทเขต มาครองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และเปลี่ยนชื่อเมือง
ใหม่ว่า “กมุทธาสัย” 

  พ.ศ. 2449 ได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองกมุทธาสัยเป็น “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ขึ้นอยู่บริเวณบ้านหมากแข้ง 
  พ.ศ. 2450 ได้โปรดเกล้าฯให้กระทรวงมหาดไทยรวมเมืองต่างๆ ในบริเวณบ้านหมากแข้ง ตั้งเป็นเมืองจัตวา 

เรียกว่า เมืองอุดรธานี  ส่วนเมืองในสังกัดบริเวณให้มีฐานะเป็นอ าเภอ เมืองหนองบัวล าภู จึงกลายเป็น “อ าเภอ
หนองบัวล าภู” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานี โดยมีพระวิจารณ์กมุทธกิจเป็นนายอ าเภอคนแรก 

  พ.ศ. 2536 รัฐบาลมีการกระจายอ านาจมายังส่วนภูมิภาค เพ่ือประโยชน์ด้านการปกครองการให้บริการของ
รัฐ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเจริญยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา จึงได้อนุมัติร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวล าภูตามร่างเสนอของนายเฉลิมพล  สนิทวงศ์ชัยและคณะ และได้รับการ
ประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม 2536 โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125  ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 
2) ลักษณะทางกายภาพ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ที่ตั้ง จังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ 
และเส้นแวงที่ 102 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น ลอนตื้นถึงลอนลึก มีความ
สูง เฉลี่ ยจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร  ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เป็นระยะทางประมาณ 
608 กิโลเมตร โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวล าภู ตามเส้นทางหลวง
หมายเลข 210 ประมาณ 46 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
228 ประมาณ 518 กิโลเมตร 
 อาณาเขต จังหวัดหนองบัวล าภู มีขนาดพ้ืนที่ รวมทั้งจังหวัด
ประมาณ 3,859 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ,411,937.5 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.27 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 0.75 ของประเทศ มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

 



 

 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 หน้าท่ี 8 
 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ. น้ าโสม อ. บ้านผือ จ.อุดรธานี 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ อ. สีชมพู  อ.หนองนาค า จ.ขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ.ภูกระดึง อ.วังสะพุง อ.ผาขาว และ อ.เอราวัณ จ.เลย 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ.บ้านผือ อ.กุดจับ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี      

 2.2 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน 

ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจ าปี จัดอยู่ในประเภทภูมิอากาศแบบพ้ืนเมือง
ร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและร้อน  

2.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น ลอนตื้นถึงลอนลึก มี

ความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเป็นภูเขาติดต่อกับอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี อ าเภอนาด้วง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ้ืนที่มี
ลักษณะลาดลงไปทางทิศใต้และตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ าล าพะเนียง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและ
ลูกรังไม่สามารถเก็บน้ าหรืออุ้มน้ า ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวเทือกเขาภูพานกั้นเขตแดน กับจังหวัด
อุดรธานีตลอดแนวจากเหนือลงใต้ และติดต่อกับภูเขาในอ าเภอโนนสัง ส่วนตอนใต้ของจังหวัดติดกับอ่างเก็บน้ าเขื่อน
อุบลรัตน์ 

3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
          การแบ่งเขตการปกครอง 

 จังหวัดหนองบัวล าภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ 59 ต าบล 687 หมู่บ้าน 33 ชุมชน                 
1  เทศบาลเมือง , 23 เทศบาลต าบล, 1 อบจ. , และ 43 อบต.  

ตารางการแบ่งเขตการปกครอง 

 
 
จ านวนประชากรในจังหวัดหนองบัวล าภู จากการรวบรวมสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงหมาดไทย

ในปี พ.ศ. 2562 มีทั้งสิ้น 512,780 คน แยกเป็น เพศชาย 256,221 คน เพศหญิง 256,559 คน จ านวน
ครัวเรือน 149,891 ครัวเรือน ดังภาพ 

 
 

อ าเภอ จ านวนต าบล (แห่ง) จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชน
(แห่ง) 

จ านวนเทศบาล
(แห่ง) 

จ านวน อบต.
(แห่ง) 

อ.เมืองฯ 15 153 / 33 4 13 
อ.ศรีบุญเรือง 12 158 5 9 
อ.นากลาง 9 127 5 5 
อ.โนนสัง 10 107 4 7 
อ.นาวัง 5 51 1 5 

อ.สุวรรณคูหา 8 91 5 4 
รวม 59 687 / 33 24 43 

     



 

 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 หน้าท่ี 9 
 

รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

จังหวัดหนองบัวล าภู 256,221 256,559 512,780 149,891 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  51,324 50,957 102,281 29,946 
อ าเภอนากลาง  33,609 33,144 66,753 18,091 
อ าเภอโนนสัง  26,996 27,174 54,170 13,409 
อ าเภอศรีบุญเรือง  46,562 45,689 92,251 24,611 
อ าเภอสุวรรณคูหา  27,304 27,043 54,347 14,773 
อ าเภอนาวัง  15,247 15,234 30,481 8,523 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลยางหล่อ  4,604 4,671 9,275 2,525 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาเหล่า  3,398 3,553 6,951 2,393 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสุวรรณคูหา  3,895 4,012 7,907 2,766 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านโคก  3,158 3,431 6,589 1,850 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย  2,329 2,503 4,832 2,580 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมทอง  2,582 2,498 5,080 1,488 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสัง  4,163 4,286 8,449 2,725 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดดู่  1,395 1,389 2,784 727 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนากลาง  9,995 10,308 20,303 6,525 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดดินจี่  2,791 2,872 5,663 1,782 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหัวนา  1,849 1,828 3,677 1,026 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนามะเฟือง  2,011 2,146 4,157 1,069 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาค าไฮ  2,501 2,510 5,011 1,411 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  10,508 11,311 21,819 11,671 

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th (ระบบทางการทะเบียน, ข้อมูลสถิติ) 
 

4) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          การใช้ไฟฟ้า 
 จ านวนผู้ ใช้ไฟฟูาในจังหวัดหนองบัวล าภู จากการรวบรวมสถิติของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค จังหวัด

หนองบัวล าภูในปี พ.ศ. 2561 มีผู้ใช้ไฟฟูาทั้งสิ้น 143,609 ราย คิดเป็นการจ าหน่ายกระแสไฟฟูา 290 ล้าน
กิโลวัตต์/ชั่วโมง (ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู, 2563) 

และจังหวัดหนองบัวล าภูยังมีโรงงานพลังงานไฟฟูาชีวมวลสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 72 เมกะวัตต์ 
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ข้อมูลสถิติด้านสังคม 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

2559 2560 2561 หมายเหตุ 

1 จ านวนประชากรจากการ
ทะเบียน 

คน     510,734         511,641        512,117  
 

2 วัยเด็ก (0-14 ปี) คน       91,846           90,531          95,226   

3 วัยแรงงาน (15-59 ปี) คน     347,425         346,452        338,776   

4 วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คน       66,395           69,590          73,020   

5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากร 

ร้อยละ 0.13 0.18 0.09 
 

6 ความหนาแน่นของประชากร  คน/
ตร.กม.  

132.2 132.6 132.7  

7 จ านวนบ้านจากการทะเบียน  หลัง     143,720         145,807        147,802   

8 อัตราการเกิดมีชีพ ร้อยละ 8.3 8.1 7.8   

9 จ านวนการจดทะเบียนสมรส ราย         2,021             2,043            2,095   

10 จ านวนการหย่า ราย 733               767               794   

11 ร้อยละของครัวเรือนที่เป็น
เจ้าของบ้านและที่ดิน 

ร้อยละ 92.6 90.8 91.3 
 

12 อัตราการมีงานท า  ร้อยละ 98.5 98.7 99.0  

13 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.7 1.3 1.0  

14 ค่าจ้างข้ันต่ า บาท/
วัน 

           300               305               310   

15 คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้น
ไป มีอาชีพและมรีายได ้ 

คน       28,625          26,049          25,680  
 

16 คะแนนเฉลีย่สติปัญญา (IQ) 
เด็กนักเรยีน 

ร้อยละ 91.75 ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ 
 

17 อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ู(ก่อน
ประถมศึกษา) 

ร้อยละ  17:1   14:1  21:1 
 

18 อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ู
(ประถมศึกษา) 

ร้อยละ 17:1 17:1 16:1 
 

19 อัตราส่วนนักเรียนต่อคร ู
(มัธยมศึกษา) 

ร้อยละ 17:1 22:1 15:1 
 

20 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน คน             27                 81                 62   

21 จ านวนนักศึกษาระดบั
อาชีวศึกษา และอดุมศึกษา  

คน     7,036             7,672           8,274  
 

22 จ านวนอาจารย์ในระดับ
อาชีวศึกษา และอดุมศึกษา  

คน            577             406             437  
 

23 จ านวนผู้เรียน/นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

คน      27,915       22,745          27,139  
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24 จ านวนผู้เรียน/นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ในสังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

คน       17,873        12,879          14,102  
 

25 จ านวนวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์
คริสต ์มัสยดิ 

แห่ง          500             478             418  
 

26 จ านวนพระภิกษุและสามเณร รูป       4,202          4,411         5,662   

27 จ านวนผู้ปุวยนอก คน    635,909      689,471        284,918   

28 จ านวนผู้ปุวยใน  คน       30,959         45,579            7,625   

29 จ านวนสถานพยาบาลที่มีเตียง
ผู้ปุวยรับไว้ค้างคืน 

แห่ง                 7                   7                   7  
 

30 จ านวนเตียง เตียง            608        669               627   

31 จ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน คน         5,905         5,054           6,025   

32 จ านวนประชากรต่อเภสัชกร 1 
คน 

คน        9,448          11,427        10,242   

33 จ านวนประชากรต่อพยาบาล 1 
คน 

คน           783           781              770   

34 อัตราการคลอดในผู้หญิงกลุม่
อาย ุ15 – 19 ปี 

คน              42             42                33  
 

35 อัตราการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 5.9 6.3 4.2  

36 อัตราการเกิดมีชีพ ร้อยละ 8.3 8.1 7.8   

37 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 
33 

คน       14,516           14,398          15,226  
 

38 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 
39 

คน 2,571             2,798            3,355  
 

39 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 
40 

คน       13,654           15,225          17,983  
 

40 จ านวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปุวยจากการท างาน 

คน              18            54                 65   

41 จ านวนเด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วย
การเรร่่อน ขอทาน   

คน   - - ไม่มีการจัดเก็บ 
 

42 จ านวนเยาวชนท่ีต้องด ารงชีพ
ด้วยการเร่ร่อน ขอทาน  

คน   - -  ไม่มีการจัดเก็บ  
 

43 จ านวนเด็กอยู่คนเดียวตาม
ล าพัง/ไม่มีผูดู้แล/ถูกทอดทิ้ง  

คน           122               76  ไม่มีการจัดเก็บ 
 

44 จ านวนคนพกิารที่มีบัตรประจ าตัว
คนพิการจ าแนกตามความพกิาร 

คน       17,644         10,767         12,608   

45 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน 

บาท  -          22,648   -  
 

46 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของ
ครัวเรือน 

บาท       21,457          19,043         17,296  
 

47 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน บาท  -      187,626   -   
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48 ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได ้ ร้อยละ  -  84.1  -   

49 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ด้านรายได้ของ
ครัวเรือน 

ร้อยละ - 0.232 - 
 

50 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini 
coefficient) ด้านรายจา่ยเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของครัวเรือน 

ร้อยละ 0.255 0.219 0.235 
 

51 สัดส่วนคนจน เมื่อวัดด้าน
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

ร้อยละ 10.09 11.82  -  
 

52 จ านวนคดีอาญาทีไ่ด้รบัแจ้ง คด ี          1,330           1,752            1,994   

53 จ านวนคดีอาญาที่มีการจับกมุ คด ี          2,139           1,686           2,460   

54 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 

คด ี          1,234          1,270            1,331  
 

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภ,ู มกราคม 2563 
 

ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

2559 2560 2561 หมายเหตุ 

1 จ านวนแหล่งน้ า  แห่ง              41                  41                 41    

2 
ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลี่ยทั้งป ี
(แหล่งน้ าทุกประเภท) 

ลบ.ม 37,220,000   28,334,630   31,450,000    

3 ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น ตัน/ป ี 62,132.43 71,910.84         66,637    

4 พื้นที่ปุา ไร่ 291,294.41 293,822.34 297,403.52   

5 พื้นที่ปุาไม้ต่อพ้ืนท่ีจังหวัด ร้อยละ 11.37 11.47 11.61   

6 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ี มิลิเมตร 177.8 134.0 102.5   

7 ก าลังการผลิตน้ าประปา ลบ.ม   4,007,947     4,036,285     4,475,479    

8 น้ าประปาท่ีผลิตได ้ ลบ.ม   3,647,706     3,661,622     3,713,491    

9 
ปริมาณน้ าประปาที่จ าหน่าย
แก่ผู้ใช้ 

ลบ.ม   2,835,658     2,831,231     2,893,338    

10 
พื้นที่เพาะปลูกในเขต
ชลประทาน 

ไร่          9,756             9,756            9,756    

11 
จ านวนผู้ประสบภัยธรรมชาต ิ
(วาตภัย) 

ครัวเรือน  -             1,004            1,094    

12 
มูลค่าความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ

บาท ไม่มีการจัดเก็บ    2,452,500     3,080,396    

 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภ,ู มกราคม 2563 
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5) การคมนาคมขนส่ง 

จังหวัดหนองบัวล าภู มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 3 ทาง ได้แก่ ทางบก และทางอากาศ 
ทางบก  ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดิน ได้แก่  
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เริ่มจาก กรุงเทพฯ ผ่านเข้าจังหวัดนครราชสีมา ผ่านเข้าจังหวัด

ขอนแก่น ผ่านเข้าจังหวัดอุดรธานี และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 เริ่มจาก กรุงเทพ ผ่านอ าเภอสีคิ้วและอ าเภอด่านขุนทดจังหวัด

นครราชสีมา ผ่านเข้าจังหวัดชัยภูมิ ผ่านอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้าอ าเภอศรีบุญเรือง และไปสิ้นสุดที่ตัว
เมืองจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นระยะทางประมาณ 518 กิโลเมตร 

ทางอากาศ  มีท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวล าภู ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี - เลย)  ประมาณ 46 กิโลเมตร  

6) ข้อมูลเศรษฐกิจ 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ / เผยแพร่ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ. 2560 มูลคา่เพ่ิม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 25,187 

ล้านบาท จากจ านวน 19 สาขา ได้แก่ 
1. สาขาเกษตรกรรม การปุาไม้ และการประมง มูลค่า 6,556 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.0 
2. สาขาการศึกษา มูลค่า 3,856 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.3 
3. สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ มูลค่า 3,752 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 14.9 
4. สาขาการผลิต มูลค่า 2,689 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 
5. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 2,142 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 
6. สาขาอ่ืนๆ (14 สาขา) มูลค่า 6,192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.6 
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รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

ในปี พ.ศ. 2560 จังหวัดหนองบัวล าภู มีมูลค่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GPP per capita) อยู่ที่ 
53,416 บาท เป็นล าดับที่ 77 ของประเทศ และเมื่อพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากปี 
พ.ศ. 2559 ที่อยู่ที่ 49,888 บาท 

แผนภูมิ : แสดงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ประจ าปี พ.ศ. 2550 – 2560 (ณ ราคาประจ าปี) 

 
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ / เผยแพร่ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 

ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2560 
GRP, GPP, PER CAPITA AT CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION IN THE YEAR 2017p 

     
NO. 

  GPP 2017p 
(Millions of Baht) 

POPULATION 2017p 
(1,000 Persons) 

PER CAPITA 2017p 
(Baht) 

  NORTHEASTERN       
1 0101 KHON KAEN 204,122 1,736 117,560 
2 0102 UDON THANI 111,264 1,255 88,673 
3 0103 LOEI 52,670 538 97,903 
4 0104 NONG KHAI 40,053 445 89,913 
5 0105 MUKDAHAN 25,799 345 74,729 
6 0106 NAKHON PHANOM 42,892 564 76,000 
7 0107 SAKON NAKHON 55,634 808 68,887 
8 0108 KALASIN 55,836 914 61,084 
9 0109 NAKHON RATCHASIMA 274,898 2,492 110,301 

10 0110 CHAIYAPHUM 60,087 954 63,010 
11 0111 YASOTHON 26,039 481 54,183 
12 0112 UBON RATCHATHANI 120,494 1,708 70,551 
13 0113 ROI ET 73,485 1,069 68,751 
14 0114 BURI RAM 84,333 1,247 67,621 
15 0115 SURIN 72,883 1,107 65,810 
16 0116 MAHA SARAKHAM 56,002 826 67,784 
17 0117 SI SA KET 69,574 1,033 67,362 
18 0118 NONGBUA LAMPHU 25,187 472 53,416 
19 0119 AMNAT CHAREON 17,655 276 63,860 
20 0120 BUENG KAN 27,167 348 78,022 
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ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน หน่วยวัด 2559 2560 2561 
หมาย
เหตุ 

1 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั  
ณ ราคาประจ าป ี

ล้านบาท     23,618       25,187   -  

ข้อมูล 
update
ล่าสดุถึงปี 
2560 

2 ผลิตภณัฑ์มวลรวมจังหวดั
ต่อคนต่อป ี

บาท/คน    49,888     53,416   -  

3 ผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขา
เกษตร 

ล้านบาท        5,963      6,559   -  

4 ผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขา
อุตสาหกรรม 

ล้านบาท        2,399        2,689   -  

5 ผลิตภณัฑ์มวลรวมสาขา
ขนส่ง สถานท่ีเก็บสินคา้ 
และการคมนาคม 

ล้านบาท        573             644  

 

 -  

6 เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

ไร่ 1,687,713   1,687,584   1,687,543  
 

7 เนื้อท่ีนา ไร่  1,077,258   1,077,696   1,077,352   

8 เนื้อท่ีพืชไร่ ไร่     281,934      281,805   281,825   

9 เนื้อท่ีไม้ผล และไม้ยืนต้น ไร่     172,370      172,035    172,309   

10 เนื้อท่ีสวนผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ 

ไร่ 5,839        5,806        5,806  
 

11 ผลผลติข้าวนาป ี ไร่  217,221      214,452  202,068   

12 ผลผลติข้าวนาปรัง ไร่     3,003          6,251        12,525   

13 ผลผลติข้าวนาปีเฉลี่ยต่อ
ไร ่

ไร่ 311 395          328   

14 ผลผลติข้าวนาปรังเฉลี่ย
ต่อไร ่

ไร่ 504 640           564  
 

15 จ านวนครัวเรือนท่ีมีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ครัวเรือน    14,783       6,333          6,054  
 

16 เนื้อท่ีที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดื 

ไร่   20,384        10,397          4,668  
 

17 ปริมาณการจับสัตว์น้ าจืด กก.  124,975        17,150    6,827   

18 มูลค่าการจับสตัว์น้ าจืด บาท ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ ไม่มีการจัดเก็บ  

19 เงินกู้ของเกษตรกรลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  

ล้านบาท     11,039      12,423        14,069   

20 จ านวนสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 

แห่ง       192           199          198   

21 จ านวนเงินทุน ล้านบาท  12,164.80   12,275.31 12,684.15  

22 จ านวนคนงานสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม 

 คน           5,012         5,202      5,233   
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23 จ านวนผู้ใช้ไฟฟูา ราย       136,788         139,858        143,609   

24 จ านวนการจ าหน่าย
กระแสไฟฟูา 

kWh 271,586,000  283,650,000  289,739,000   

25 จ านวนอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก 

ครั้ง            1,060             1,132             1,218   

26 จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

ราย                 73                  68                  64   

27 จ านวนผู้บาดเจ็บเจ็บ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

ราย            1,202             1,253             1,326   

28 มูลค่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

บาท            9,924           14,838  16,745  

29 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  ร้อยละ 101.7 102.0 103.2  

30 อัตราเงินเฟูอ  ร้อยละ 1.8 0.3 1.1   

31 จ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์ท่ีม ี

หมายเลข 12,613 12,613 12,613   

32 จ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า 

หมายเลข            4,270             4,116             3,413   

33 จ านวนประชากรอายุ 6 
ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

คน       144,659         173,307        190,748   

34 ครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ/์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ครัวเรือน       127,258         135,134        128,895   

35 จ านวนนักท่องเที่ยว  คน       172,129         186,172        176,120   

36 ระยะเวลาพ านักของ
นักท่องเที่ยว 

วัน                   2                    2                    2   

37 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของ
นักท่องเที่ยว  

บาท/คน/
วัน 

             627                650              830   

38 รายได้จากการท่องเที่ยว 
(ผู้มาเยีย่มเยือน) 

ล้านบาท 350 395 432  

39 ปริมาณเงินฝากของ
สถาบันการเงิน 

ล้านบาท         8,843          9,311  10,013   

40 ปริมาณสินเช่ือของ
สถาบันการเงิน 

ล้านบาท      12,135        12,678       10,030   

41 จ านวนสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

แห่ง              54              52              53   

42 จ านวนสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

แห่ง              15              15               15   

43 รายรับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล้านบาท 9,633.38 9,672.19   3,269.91  

44 รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล้านบาท 2,248.42  2,742.09 4,848.02   

45 รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพากร  

ล้านบาท 631.16 718.208 630.024  
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46 รายได้จากการจัดเก็บเงิน
ภาษีของกรมสรรพสามิต 

บาท 3,526,167  2,838,921   3,369,319   

47 จ านวนทะเบียนนิติบคุคล
ใหม ่ 

ราย            111            161            118   

48 ทุนจดทะเบียน บาท      183.40       416.78      193.30  

หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภ,ู มกราคม 2563 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาจังหวัดได้บรรลุผลส าเร็จในระดับหนึ่ง ทั้ งการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
ปัญหาสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น แต่ยังมี
ประเด็นปัญหาอีกหลายด้านที่ยังไม่บรรลุตามเปูาหมาย ดังนั้น  เพ่ือให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน จึงได้ก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และเพ่ือสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภู ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว 
ดังนี้ 

1) การบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร โดยการขุดลอกแหล่งน้ า
ที่ตื้นเขิน ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า ประตูระบายน้ า การก่อสร้างแก้มลิง และการก่อสร้างระบบกระจายน้ าในพ้ืนที่การ
เกษตรกรรม 

2) การปรับปรุงซ่อมแซมถนน  เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร  และการขนส่ง
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกระดับโดยบูรณาการงบประมาณจากส่วนราชการ  งบประมาณจังหวัดและงบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าด าเนินการ 

3) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมคุณภาพ  สร้างความสนใจแก่นักท่องเที่ยว  โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยว  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ    

2. การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล าภู เพ่ือเชื่อมโยงภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
ด าเนินการ 

 - การพัฒนา  และดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว  
 - การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

  - การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับกลุ่มจังหวัด  
3. การแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี  อาทิ สุรา การพนัน ยาเสพติด  
4. การเพิ่มรายได้ 
 (1) รายได้หลัก – การเกษตรกรรม โดยมีโครงการที่เป็น Positioning ของจังหวัด ได้แก่ จังหวัด

หนองบัวล าภู เมืองราชินีข้าวเหนียว 
   - เพ่ิมผลผลิตด้านการเกษตร และการประมง 
   - ลดต้นทุนการผลิตในการเกษตร  
   - การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตข้าว อาทิ ข้าวอินทรีย์,ข้าวฮาง 
   - ลดพ้ืนที่ปลูกพืชที่มีความเสี่ยงด้านการตลาดและราคา  เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกพืช

เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพด้านตลาด และราคา เช่น ยางพารา  อ้อย เป็นต้น 
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     - ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว และการเลี้ยงสัตว์  เพ่ือการบริโภค อาทิ ไก่ ไก่
ไข่  วัวเนื้อ ปลา กบ ฯลฯ   เพ่ือลดการน าเข้าจากภายนอก และเพ่ือส่งเสริมการส่งออก  กรณีผลิตได้มากกว่าความ
ต้องการบริโภคภายในจังหวัด 

 (2) รายได้เสริม ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP โดยด าเนินการ 
   - การพัฒนาคุณภาพ/มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   - การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) 
   - การประชาสัมพันธ์ เพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาด 
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกลุ่ม 
   - ใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ 
5. การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี 

1) ส่งเสริมให้ประชากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของทุกช่วงวัย ให้สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
การด ารงชีพ และการพัฒนาตนเอง รวมทั้งการพัฒนาเด็ก และเยาวชนให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์ มุ่งการ
เรียนรู้ทั้งปฏิบัติ และวิชาการ 

 2) เสริมสร้างสุขภาวะประชากรให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกาย และใจ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
การพัฒนาสุขภาวะอย่างครอบวงจร พัฒนาคุณภาพการให้บริการ และการพัฒนาศักยภาพการเฝูาระวัง และการ
จัดการกับโรคระบาดต่างๆ   

 3) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
  4) ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและคุ้มค่าต่อการให้บริการ 

6. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
1) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ทั้งมาตรฐานการผลิต การตลาด และการสร้างคุณค่าเพ่ิม  

โดยการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ด้านการผลิต การจัดการ และการตลาด สนับสนุนการรวมกลุ่ม สนับสนุนการวิจัย
ตลาดของสินค้าชุมชน 

 2) ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค พัฒนากระบวนการ
ผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การผลิตพืชตามหลักการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (GAP) หลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีใน
การผลิต (GMP) และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นต้น 

3) การพัฒนาสมรรถนะ และทักษะฝีมือแรงงาน รองรับการพัฒนาสาขาต่างๆ โดยเพ่ิมพูน ความรู้ 
และทักษะพ้ืนฐานในการท างาน และจัดระบบการเรียนรู้ ในการประกอบอาชีพให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 

7. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1) การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือให้มีน้ าในปริมาณท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และ

การเกษตรของคนในพื้นที่ โดยการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในลุ่มน้ าล าพะเนียงลุ่มน้ าโคโล่ ลุ่มน้ าคะนาน 
2) การรักษาพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ของจังหวัด จ านวน 312,675 ไร่ ให้คงอยู่ รวมทั้งฟ้ืนฟูสภาพปุาไม้ให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ การเพ่ิมพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ 
 3) ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกที่เหมาะสมมีความ

หลากหลาย ลดการใช้สารเคมีการเกษตร ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
8. การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตผล  และคุณค่าของสินค้าการเกษตร 
   การปรับโครงสร้างการเกษตร ให้มีความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร เป็นแหล่ง

ผลิตอาหารที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว และสนับสนุนสินค้าเกษตรที่มีโอกาสใหม่ ได้แก่ พืชพลังงานทดแทน และส่งเสริมการ
ท าเกษตรที่ยั่งยืน อาทิการเกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
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3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
วิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู 

1. ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด 
ส าหรับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ จากการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) ของจังหวัด ควบคู่กับการ
ประมวลสภาพข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของจังหวัด รวมไปถึงยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  นโยบายรัฐบาล ท าให้
สามารถก าหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ดังนี้ 
          1.1 การยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม  

1.2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์  ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) เพ่ือ
เพ่ิมรายได้       

1.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรวมถึงการเพ่ิมศักยภาพบุคลากร
ด้านการผลิต 

 
 2. การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

  จุดแข็ง(S)ปัจจัยภายใน  

1) มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  เช่น ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 
GMP HACCP HALAL KOSHER CSR ฯลฯ  ได้แก่ บจก.น้ าตาลเอราวัณ, บจก.ข้าวศรีไทยใหม่, บจก.เบสท์-
แพค คอนกรีต, บจก. ซีเอชซี รับเบอร์ เป็นต้น 

2) มีวัตถุดิบด้านการเกษตรเพียงพอส าหรับปูอนโรงงานอุตสาหกรรมได้เพียงพอ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา  
ข้าว  มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

3) ชุมชนมีองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท า
ผลิตภัณฑ์ต่างให้มีมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว(ข้าวฮาง, ข้าวฮางงอก,), 
ผลิตภัณฑ์จากผ้า(ผ้าไหมกุดแห่) ผ้าฝูายเย็บมือ(อ.ศรีบุญเรือง), ผ้าฝูาย ผ้าไหม(ต.นาค าไฮ อ.เมือง), ผลิตภัณฑ์
แปรรูปปลา(ปลาส้ม/ปลาเส้น)เป็นต้น 

4) โรงงานพลังงานไฟฟูาชีวะมวลสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 72 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถปูอนให้จังหวัด
หนองบัวล าภูได้สามารถปูอนได้ 50% และมีหน่วยงานสนับสนุนเครื่องเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว 
จ านวน 22 เครื่อง เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรแก้ไขปัญญาหาในฤดูแล้ง นอกเขตชลประทาน 

5) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมิตทิั้งแหล่งโบราณคดี เช่น กุดกวางสร้อยเชิงประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์หอยหิน 
150 ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน, ภูพานน้อย, ภูเก้า-ภูพานค า,  วัดถ้ าเอราวัณ, วัดถ้ ากลองเพล, วัดถ้ า
สุวรรณคูหา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ การท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์,  อุทัยสวรรค์(ปุา
ชุมชน) เพ่ือเป็นช่องทางจ าหน่าย OTOP พุทธศาสนสถานส าคัญๆที่มีเกจิอาจารย์อันเป็นที่เคารพนับถือ เช่น 
หลวงปูุขาว อนาลโย วัดถ้ ากลองเพล 
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จุดอ่อน(W)ปัจจัยภายใน  

1) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไม่พร้อมเท่าที่ควร  เช่น ระบบ
สายส่งไฟฟูา ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ยังไม่ครอบคลุมทั้งจังหวัด  รวมทั้งแหล่งน้ าผิวดิน และปริมาณน้ าผิว
ดินไม่เพียงพอส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาคเกษตรจ านวนมาก มีสารเคมีตกค้าง (ยาฆ่าหญ้า) ซึ่งส่งผล
ต่อสุขภาพและมาตรฐานเกษตรปลอดสารพิษ (วัตถุดิบส าหรับปูอนโรงงาน) โดยเฉพาะไม่สามารถยกระดับ
ผลิตภัณฑ์น้ าตาลได้ 

3) ผู้ผลิตสินค้า OTOP เป็นผู้สูงอายุ และยังไม่มีผู้สืบทอดองค์ความรู้แขนงต่างๆอย่างเพียงพอ ขาดแคลน
แรงงานในท้องถิ่น แรงงานขาดทักษะด้านการผลิตสมัยใหม่และทักษะด้านช่างตามความต้องการของโรงงาน
อุตสาหกรรม  และอัตราการเข้า-ออกของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตค่อนข้างสูง ผู้ผลิตในปัจจุบัน
ขาดการสนับสนุนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ, การจัดการที่ไม่เป็นระบบ(Internal and external 
management), การเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มจังหวัด, ขาดองค์ความรู้ในเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการท าการตลาดสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งยังไม่
เป็นไปตามแนวโน้มและทิศทางความต้องการที่เป็นปัจจุบัน เช่น แฟชั่นเครื่องแต่งกาย แฟชั่นอาหารเพ่ือ
สุขภาพ เป็นต้น 

4) ความสามารถในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมยางพารายังต่ ากว่าจังหวัดใกล้เคียงเมื่อเทียบกับผู้ผลิต
รายอื่นๆ ทั้งในด้านประสิทธิ์ภาพในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งคุณภาพแรงงานของอุตสาหกรรมฯ  

5) ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งประเพณีฯ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
ส าคัญๆของจังหวัด ให้เป็นการสร้างรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาภายในจังหวัด 

โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12(2560-2564) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategic 
Positioning) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้ารวมทั้งการบริการ(Trading and Service Nation)  

2) แนวโน้มค่านิยมในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมีมากขึ้น เช่นอาหารที่เป็นอินทรีย์ ปลอดสารพิษและ
สินค้าของประเทศไทยได้รับความนิยมจากประเทศในเขตอาเซียน  

3) นโยบายรัฐบาลมีแผนงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน  ทางรถไฟทางคู่ และ
สนับสนุน New S curve, Thailand 4.0 policy, East - West Economic Corridor(EWEC), และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้การสนับสนุนการเจาะบ่อบาดาล  

4) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงงานจ าพวก 1 และ 2 ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการโรงงาน ในการแจ้งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการในพื้นท่ีนั้นๆ  

5) แนวโน้มการแก้ไขผังเมืองสามารถก่อสร้างโรงงานได้หลายพ้ืนที่มากขึ้น (การถอดบัญชีโรงงานบางส่วน)
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มีนโยบายสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต ในบาง
พ้ืนที่ของจังหวัดหนองบัวล าภู เขต 3 กลุ่ม 2 รายได้ต่ า  ให้ได้รับการสงเสริม เช่น ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับเครื่องจักร  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลฯ  
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อุปสรรค(T)ปัจจัยภายนอก 

1) จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีการประกาศจัดตั้งขึ้นมาใหม่ และจังหวัดที่อยู่รอบๆ จังหวัดหนองบัวล าภู 
มีความเจริญมากกว่าจังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความสามารถสูง 
เลือกที่จะท างานในจังหวัดนั้นๆ ก่อนจังหวัดหนองบัวล าภู 

2) ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะสูงหรือต่ า ส่งผลให้
ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมีความไม่แน่นอน 

3) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ท าให้จังหวัดหนองบัวล าภู เกิดคู่แข่งทางการค้า และการดึงดูด
แรงงานย้ายถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

4) ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ตกต่ าที่ส่งผลกระทบต่อครัวเรือนในจังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้ประชาชน
ส่วนใหญ่ขาดก าลังซื้อ และต้นทุนการผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากทั้งต้นทุนด้านพลังงาน ต้นทุนด้านแรงงาน 
และต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

5) การเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ท าให้นโยบายของรัฐบาลบางเรื่องที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาในการขออนุญาตให้มี
การก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ เช่น โรงไฟฟูาชีวะมวล โรงไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ และ
โรงงานเอทานอล รวมไปถึงราคาการรับซื้อพลังงานไฟฟูาจากโรงงานเหล่านั้นจากภาคเอกชน ผู้บริหารใน
จังหวัด มีการโยกย้ายบ่อย ส่งผลให้การสนับสนุนต่อการบริหารงานระดับจังหวัดไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้มี
การเปลี่ยนแปลงเปูาหมายระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งแผนงาน/โครงการของยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
จังหวัดหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง 

ความต้องการและความคาดหวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านการบริหารจัดการ 
1) สนับสนุนสนับสนุนค่าตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
2) สนับสนุนค่าที่ปรึกษาเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิต 
3) ให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านเรือน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ส าหรับสูบน้ าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 
5) ส่งเสริมให้มีการใช้การก าจัดแมลงทางชีวภาพ (biological control) การปูองกัน และก าจัดแมลง

ศัตรูพืช โดยการปฏิบัติการทางเกษตร เพ่ือท าให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะกับแมลงศัตรูพืช (cultural 
control) แทนการจัดการด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลงในภาคเกษตร 

6) เข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs การตลาด และจับคู่ธุรกิจ 
 ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีการผลิต 

1) สนับสนุน SMEs  ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
2) จัดหาผู้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรม ในการผลิตภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ทันกับแนวโน้มและทิศทางการตลาดของโลก 

 ด้านบุคลากร  
1) อบรมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การถ่ายโอนโรงงานให้ อปท. 
2) อบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับน้ าบาดาล 
3) อบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต  
4) อบรมความรู้เกี่ยวกับการผลิต การจ าหน่าย การตลาดออนไลน์  
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ก าหนดกลยุทธ์ด้วย การสร้างความสัมพันธ์ TOWS Matrix 

 

จุดแข็ง(S)ปัจจัยภายใน โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 

1) มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล  เช่น ISO9001 ISO14001 
OHSAS18001 GMP HACCP HALAL KOSHER 
CSR ฯลฯ  ได้แก่ บจก.น้ าตาลเอราวัณ, บจก.ข้าวศรี
ไทยใหม่, บจก.เบสท์-แพค คอนกรีต, บจก. ซีเอชซี 
รับเบอร์ เป็นต้น 

2) มีวัตถุดิบด้านการเกษตรเพียงพอส าหรับปูอนโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เพียงพอ ได้แก่ อ้อยโรงงาน 
ยางพารา  ข้าว  มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ 

3) ชุมชนมีองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การท าผลิตภัณฑ์ต่างให้มีมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรที่
มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าว(ข้าวฮาง, ข้าวฮางง
อก,), ผลิตภัณฑ์จากผ้า(ผ้าไหมกุดแห่) ผ้าฝูายเย็บมือ
(อ.ศรีบุญเรือง), ผ้าฝูาย ผ้าไหม(ต.นาค าไฮ อ.เมือง), 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา(ปลาส้ม/ปลาเส้น)เป็นต้น 

4) โรงงานพลังงานไฟฟูาชีวะมวลสามารถผลิตพลังงาน
ไฟฟูาได้ 72 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถปูอนให้จังหวัด
หนองบัวล าภูได้สามารถปูอนได้ 50% และมี
หน่วยงานสนับสนุนเครื่องเจาะบ่อบาดาล ขนาดบ่อ 
6 นิ้ว จ านวน 22 เครื่อง เพื่อสนับสนุนเกษตรกร
แก้ไขปัญญาหาในฤดูแล้ง นอกเขตชลประทาน 

5) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมิติทั้งแหล่งโบราณคดี 
เช่น กุดกวางสร้อยเชิงประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์
หอยหิน 150 ล้านปีและไดโนเสาร์โนนทัน, ภูพาน
น้อย, ภูเก้า-ภูพานค า,  วัดถ้ าเอราวัณ, วัดถ้ ากลอง
เพล, วัดถ้ าสุวรรณคูหา แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ การท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์,  
อุทัยสวรรค์(ปุาชุมชน) เพ่ือเป็นช่องทางจ าหน่าย 
OTOP พุทธศาสนสถานส าคัญๆที่มีเกจิอาจารย์อัน

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12(2560-2564) ต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategic 
Positioning) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เป็นศูนย์กลาง
ด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความ
เป็นชาติการค้ารวมทั้งการบริการ(Trading and 
Service Nation)  

2) แนวโน้มค่านิยมในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพมี
มากขึ้น เช่นอาหารที่เป็นอินทรีย์ ปลอดสารพิษและ
สินค้าของประเทศไทยได้รับความนิยมจากประเทศใน
เขตอาเซียน  

3) นโยบายรัฐบาลมีแผนงานโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน  ทางรถไฟทางคู่ และ
สนับสนุน New S curve, Thailand 4.0 policy, East 
- West Economic Corridor(EWEC), และส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้การสนับสนุนการเจาะบ่อ
บาดาล  

4) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เกี่ยวกับการถ่าย
โอนภารกิจโรงงานจ าพวก 1 และ 2 ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการโรงงาน ในการแจ้งขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการในพ้ืนที่นั้นๆ  

5) แนวโน้มการแก้ไขผังเมืองสามารถก่อสร้างโรงงานได้
หลายพื้นท่ีมากข้ึน (การถอดบัญชีโรงงานบางส่วน)
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มี
นโยบายสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต ใน
บางพ้ืนที่ของจังหวัดหนองบัวล าภู เขต 3 กลุ่ม 2 
รายได้ต่ า  ให้ได้รับการสงเสริม เช่น ให้ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร  ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลฯ 
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เป็นที่เคารพนับถือ เช่น หลวงปูุขาว อนาลโย วัดถ้ า
กลองเพล 

กลยุทธ์เชิงรุก(SO)  

1) ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม สู่โรงงานมาตรฐานสากล ทั้งในด้านการจัดการคุณภาพ โรงงานอาหาร
ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2) สร้างตลาด และแหล่งจ าหน่ายสินค้า OTOP ทั้งตลาดทางตรง ตลาดทางอ้อม และตลาดออนไลน์ 
3) สร้างอุตสาหกรรมท่องเที่ยวชุมชน/เชิงวิถี 

 

จุดแข็ง(S)ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T)ปัจจัยภายนอก 

1) มีโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  
เช่น ISO9001 ISO14001 OHSAS18001 GMP 
HACCP HALAL KOSHER CSR ฯลฯ  ได้แก่ บจก.น้ าตาล
เอราวัณ, บจก.ข้าวศรีไทยใหม่, บจก.เบสท์-แพค คอนกรีต, 
บจก. ซีเอชซี รับเบอร์ เป็นต้น 

2) มีวัตถุดิบด้านการเกษตรเพียงพอส าหรับปูอนโรงงาน
อุตสาหกรรมได้เพียงพอ ได้แก่ อ้อยโรงงาน ยางพารา  ข้าว  
มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

3) ชุมชนมีองค์ความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นส าหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าผลิตภัณฑ์
ต่างใหม้ีมูลค่าเพ่ิมของทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เช่น 
ผลิตภัณฑ์ข้าว(ข้าวฮาง, ข้าวฮางงอก,), ผลิตภัณฑ์จากผ้า(ผ้า
ไหมกุดแห่) ผ้าฝูายเย็บมือ(อ.ศรีบุญเรือง), ผ้าฝูาย ผ้าไหม(ต.
นาค าไฮ อ.เมือง), ผลิตภัณฑ์แปรรูปปลา(ปลาส้ม/ปลาเส้น)
เป็นต้น 

4) โรงงานพลังงานไฟฟูาชีวะมวลสามารถผลิตพลังงานไฟฟูาได้ 
72 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถปูอนให้จังหวัดหนองบัวล าภูได้
สามารถปูอนได้ 50% และมีหน่วยงานสนับสนุนเครื่องเจาะ
บ่อบาดาล ขนาดบ่อ 6 นิ้ว จ านวน 22 เครื่อง เพ่ือ
สนับสนุนเกษตรกรแก้ไขปัญญาหาในฤดูแล้ง นอกเขต
ชลประทาน 

5) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายมิติทั้งแหล่งโบราณคดี เช่น กุด
กวางสร้อยเชิงประวัติศาสตร์, พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้าน
ปีและไดโนเสาร์โนนทัน, ภูพานน้อย, ภูเก้า-ภูพานค า,  วัด
ถ้ าเอราวัณ, วัดถ้ ากลองเพล, วัดถ้ าสุวรรณคูหา แหล่ง

1) จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีการประกาศ
จัดตั้งขึ้นมาใหม่ และจังหวัดที่อยู่รอบๆ จังหวัด
หนองบัวล าภู มีความเจริญมากกว่าจังหวัด
หนองบัวล าภู ท าให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ที่มีความสามารถสูง เลือกที่จะท างานใน
จังหวัดนั้นๆ ก่อนจังหวัดหนองบัวล าภู 

2) ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย มีผลกระทบต่อ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะสูงหรือต่ า ส่งผล
ให้ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมี
ความไม่แน่นอน 

3) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ท าให้
จังหวัดหนองบัวล าภู เกิดคู่แข่งทางการค้า และการ
ดึงดูดแรงงานย้ายถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

4) ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีตกต่ าที่ส่งผล
กระทบต่อครั้วเรือนในจังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดก าลังซื้อ และต้นทุนการ
ผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากทั้งต้นทุนด้านพลังงาน 
ต้นทุนด้านแรงงาน และต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

5) การเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ท าให้นโยบายของรัฐบาล
บางเรื่องที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาในการขออนุญาต
ให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในระดับต่างๆ 
เช่น โรงไฟฟูาชีวะมวล โรงไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอล รวมไปถึงราคา
การรับซื้อพลังงานไฟฟูาจากโรงงานเหล่านั้นจาก
ภาคเอกชน ผู้บริหารในจังหวัด มีการโยกย้ายบ่อย 
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ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ การท่องเที่ยว
เกษตรอินทรีย์,  อุทัยสวรรค์(ปุาชุมชน) เพ่ือเป็นช่องทาง
จ าหน่าย OTOP พุทธศาสนสถานส าคัญๆที่มีเกจิอาจารย์อัน
เป็นที่เคารพนับถือ เช่น หลวงปูุขาว อนาลโย วัดถ้ ากลอง
เพล 

ส่งผลให้การสนับสนุนต่อการบริหารงานระดับ
จังหวัดไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
เปูาหมายระหว่างปีงบประมาณ รวมทั้งแผนงาน/
โครงการของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด
หยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง 

กลยุทธ์เชิงปูองกัน(ST)  

1) สร้างมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือเป็นการยกระดับสินค้า และเป็นที่ต้องการของตลาด 

 

จุดอ่อน(W)ปัจจัยภายใน โอกาส(O)ปัจจัยภายนอก 

1) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไม่พร้อมเท่าท่ีควร  เช่น 
ระบบสายส่งไฟฟูา ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ยังไม่
ครอบคลุมทั้งจังหวัด  รวมทั้งแหล่งน้ าผิวดิน และปริมาณ
น้ าผิวดินไม่เพียงพอส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาคเกษตร
จ านวนมาก มีสารเคมีตกค้าง (ยาฆ่าหญ้า) ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพและมาตรฐานเกษตรปลอดสารพิษ (วัตถุดิบส าหรับ
ปูอนโรงงาน) โดยเฉพาะไม่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์
น้ าตาลได้ 

3) ผู้ผลิตสินค้า OTOP เป็นผู้สูงอายุ และยังไม่มีผู้สืบทอดองค์
ความรู้แขนงต่างๆอย่างเพียงพอ ขาดแคลนแรงงานใน
ท้องถิ่น แรงงานขาดทักษะด้านการผลิตสมัยใหม่และทักษะ
ด้านช่างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม  และ
อัตราการเข้า-ออกของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตค่อนข้างสูง ผู้ผลิตในปัจจุบันขาดการสนับสนุนในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ, การจัดการที่ไม่เป็นระบบ(Internal 
and external management), การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
กลุ่มจังหวัด, ขาดองค์ความรู้ในเรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการท า
การตลาดสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งยังไม่เป็นไปตามแนวโน้มและทิศทางความ
ต้องการที่เป็นปัจจุบัน เช่น แฟชั่นเครื่องแต่งกาย แฟชั่น
อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น 

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12(2560-2564) ต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศ(Country Strategic 
Positioning) เป็นแหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และ
มีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เป็น
ศูนย์กลางด้านการขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของ
ภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้ารวมทั้งการบริการ
(Trading and Service Nation)  

2) แนวโน้มค่านิยมในการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ
มีมากขึ้น เช่นอาหารที่เป็นอินทรีย์ ปลอดสารพิษและ
สินค้าของประเทศไทยได้รับความนิยมจากประเทศใน
เขตอาเซียน  

3) นโยบายรัฐบาลมีแผนงานโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น การก่อสร้างถนน  ทางรถไฟทางคู่ และ
สนับสนุน New S curve, Thailand 4.0 policy, 
East - West Economic Corridor(EWEC), และ
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ ให้การสนับสนุนการ
เจาะบ่อบาดาล  

4) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535  เกี่ยวกับการ
ถ่ายโอนภารกิจโรงงานจ าพวก 1 และ 2 ไปยัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ประกอบการโรงงาน ในการแจ้งขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการในพ้ืนที่นั้นๆ  

5) แนวโน้มการแก้ไขผังเมืองสามารถก่อสร้างโรงงานได้
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4) ความสามารถในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ยางพารายังต่ ากว่าจังหวัดใกล้เคียงเม่ือเทียบกับผู้ผลิตราย
อ่ืนๆ ทั้งในด้านประสิทธิ์ภาพในการผลิต เทคโนโลยีการ
ผลิต รวมทั้งคุณภาพแรงงานของอุตสาหกรรมฯ  

5) ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ประเพณีฯ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญๆของ
จังหวัด ให้เป็นการสร้างรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ภายในจังหวัด 

หลายพื้นท่ีมากข้ึน (การถอดบัญชีโรงงานบางส่วน)
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) มี
นโยบายสนับสนุนการลงทุนอุตสาหกรรมการผลิต ใน
บางพ้ืนที่ของจังหวัดหนองบัวล าภู เขต 3 กลุ่ม 2 
รายได้ต่ า  ให้ได้รับการสงเสริม เช่น ให้ได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักร  ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลฯ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข(WO)  

1) ปรับปรุงประสิทธิ์ภาพในการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
2) จัดให้มีการเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างการรับรู้สู่ภายนอก 

 
 

จุดอ่อน(W)ปัจจัยภายใน อุปสรรค(T)ปัจจัยภายนอก 

1) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ใน
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไม่พร้อมเท่าท่ีควร  เช่น ระบบ
สายส่งไฟฟูา ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ยังไม่ครอบคลุมทั้ง
จังหวัด  รวมทั้งแหล่งน้ าผิวดิน และปริมาณน้ าผิวดินไม่
เพียงพอส าหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาคเกษตร
จ านวนมาก มีสารเคมีตกค้าง (ยาฆ่าหญ้า) ซึ่งส่งผลต่อ
สุขภาพและมาตรฐานเกษตรปลอดสารพิษ (วัตถุดิบส าหรับ
ปูอนโรงงาน) โดยเฉพาะไม่สามารถยกระดับผลิตภัณฑ์
น้ าตาลได้ 

3) ผู้ผลิตสินค้า OTOP เป็นผู้สูงอายุ และยังไม่มีผู้สืบทอดองค์
ความรู้แขนงต่างๆอย่างเพียงพอ ขาดแคลนแรงงานใน
ท้องถิ่น แรงงานขาดทักษะด้านการผลิตสมัยใหม่และทักษะ
ด้านช่างตามความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรม  และ
อัตราการเข้า-ออกของพนักงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตค่อนข้างสูง ผู้ผลิตในปัจจุบันขาดการสนับสนุนในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ, การจัดการที่ไม่เป็นระบบ(Internal 
and external management), การเชื่อมโยงเครือข่ายกับ
กลุ่มจังหวัด, ขาดองค์ความรู้ในเรื่อง การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการท า

1) จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดที่มีการประกาศ
จัดตั้งขึ้นมาใหม่ และจังหวัดที่อยู่รอบๆ จังหวัด
หนองบัวล าภู มีความเจริญมากกว่าจังหวัด
หนองบัวล าภู ท าให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม
การผลิต ที่มีความสามารถสูง เลือกที่จะท างานใน
จังหวัดนั้นๆ ก่อนจังหวัดหนองบัวล าภู 

2) ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง, อุทกภัย มีผลกระทบ
ต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่จะสูงหรือต่ า 
ส่งผลให้ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
การเกษตรมีความไม่แน่นอน 

3) การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ท าให้
จังหวัดหนองบัวล าภู เกิดคู่แข่งทางการค้า และ
การดึงดูดแรงงานย้ายถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 

4) ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีตกต่ าที่ส่งผล
กระทบต่อครัวเรือนในจังหวัดหนองบัวล าภู ท าให้
ประชาชนส่วนใหญ่ขาดก าลังซื้อ และต้นทุนการ
ผลิตมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จากทั้งต้นทุนด้านพลังงาน 
ต้นทุนด้านแรงงาน และต้นทุนด้านวัตถุดิบ 

5) การเมืองที่ไม่มีเสถียรภาพ ท าให้นโยบายของ
รัฐบาลบางเรื่องที่ไม่ชัดเจน เช่น ปัญหาในการขอ
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การตลาดสมัยใหม่ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค 
รวมทั้งยังไม่เป็นไปตามแนวโน้มและทิศทางความต้องการที่
เป็นปัจจุบัน เช่น แฟชั่นเครื่องแต่งกาย แฟชั่นอาหารเพื่อ
สุขภาพ เป็นต้น 

4) ความสามารถในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม
ยางพารายังต่ ากว่าจังหวัดใกล้เคียงเม่ือเทียบกับผู้ผลิตราย
อ่ืนๆ ทั้งในด้านประสิทธิ์ภาพในการผลิต เทคโนโลยีการผลิต 
รวมทั้งคุณภาพแรงงานของอุตสาหกรรมฯ  

5) ขาดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ประเพณีฯ กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ส าคัญๆของ
จังหวัด ให้เป็นการสร้างรับรู้ และดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา
ภายในจังหวัด 

อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใน
ระดับต่างๆ เช่น โรงไฟฟูาชีวะมวล โรงไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์ และโรงงานเอทานอล รวมไป
ถึงราคาการรับซื้อพลังงานไฟฟูาจากโรงงาน
เหล่านั้นจากภาคเอกชน ผู้บริหารในจังหวัด มีการ
โยกย้ายบ่อย ส่งผลให้การสนับสนุนต่อการ
บริหารงานระดับจังหวัดไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้
มีการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายระหว่างปีงบประมาณ 
รวมทั้งแผนงาน/โครงการของยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาจังหวัดหยุดชะงักขาดความต่อเนื่อง 

กลยุทธ์เชิงรับ(WT)  

1) พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร ทั้งในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโต 
 

ความต้องการและความคาดหวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ด้านการบริหารจัดการ 
1) สนับสนุนสนับสนุนค่าตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
2) สนับสนุนค่าที่ปรึกษาเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิต 
1) ให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
2) ส่งเสริมให้มกีารใช้พลังงานทดแทน 
3) หามาตรการ จัดการสารเคมีและยาฆ่าแมลงในภาคเกษตร 
4) เข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs การตลาด และจับคู่ธุรกิจ 

 ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีการผลิต 
1) สนับสนุน SMEs  ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์  
2) สนับสนุนให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ยั่งยืน 

 ด้านบุคลากร  
1) อบรมความรู้เกี่ยวกับพ.ร.บ.การถ่ายโอนโรงงานให้ อปท. 
2) อบรมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับน้ าบาดาล 
3) อบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต  
4) อบรมความรู้เกีย่วกับการผลิต การจ าหน่าย การตลาดออนไลน์  
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
      จังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ : 

“อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแปรรูป และวิสาหกิจชุมชน  

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
3.2.2 พันธกิจ : 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐาน 
2) สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต การแข่งขัน  

เป้าประสงค์ 

1) เพ่ือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต การแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ 
2) การเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์ 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 2  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 5 

กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
กลยุทธ์ที่ 1.3 ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ 1.4 รักษาระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือปูองกันการไม่เติบโต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโต 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิม
ขีดความสามารถในการ
ผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม
เพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 ยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานการจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติหรือสากล 

ร้อยละ 5  

1.2  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 2 
๑.๓ ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพภาพการผลิต ร้อยละ 10 

๑.๔ รักษาระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือปูองกันการไม่
เติบโต 

 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต และ
การแข่งขัน 

2.1 พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต 

 

 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  
 ร้อยละของความรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา 
 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภาพแรงงาน 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75
ร้อยละ 3 
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แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 2564 

1.1  ยกระดับโรงงานสู่มาตรฐาน
การจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

 1.1.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือยกระดับสู่
มาตรฐานระดับชาติหรือสากล 

 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สอจ.
หนองบัวล าภู 

1.2  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

1.2.1 พัฒนานวัตกรรมสินค้า 
OTOP 

7,000,000 4,00,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สอจ.
หนองบัวล าภู 

1.3  ปรับปรุงผลิตภาพการผลิต
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 

 

 

1.3.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าโรงงาน
อุตสาหกรรมเพ่ือปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพการผลิตการลดต้นทุนการผลิต
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สอจ.
หนองบัวล าภู 

 

 

 
1.3.2 พัฒนาขีดความสามารถ   
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม  
แปรรูปการเกษตร 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
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1.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรม 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.4 พัฒนาและผลักดัน
ยุทธศาสตร์กระทรวง 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.3.5 ส ารวจข้อมูลสถาน
ประกอบการ 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.3.6 บริหารจัดการน้ าและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

1.3.7 จัดท าฐานข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

800,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

1.3.8 ติดตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

1,600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 

1.4  รักษาระดับมาตรฐานสินค้า 
OTOP เพ่ือปูองกันการไม่
เติบโต 

1.๔.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า การ
รักษาระดับมาตรฐานสินค้า OTOP 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 
19,000,000 7,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

สอจ.
หนองบัวล าภู 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ งบประมาณ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

หน่วยด าเนินการ 
2561 2562 2563 2564 

2.1 พัฒนาความรู้และทักษะ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิต 

2.1.1 ฝึกอบรมบุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการ
ผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิต  

(พ.ร.บ.การถ่ายโอนโรงงานให้ 
อปท). 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สอจ.หนองบัวล าภู 

2.2.1 พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้วยการออกแบบและเทคโนโลยี
ฟอกย้อมและตกแต่งส าเร็จ 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สอจ.หนองบัวล าภู 

2.3.1 พัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการผลิตไหมอย่างครบ
วงจร 

2,000,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สอจ.หนองบัวล าภู 

รวมงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2 

 

6,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สอจ.หนองบัวล าภู 
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กิจกรรมแผนงาน/โครงการแผนปฏิบัติการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 

1.1  ยกระดับโรงงานสู่
มาตรฐานการจัดการ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

 1.1.1 ให้ค าปรึกษาแนะน าโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ยกระดับสู่มาตรฐานระดับชาติหรือสากล 

 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานระดับชาติและ

สากล 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.2  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

1.2.1 พัฒนานวัตกรรมสินค้า OTOP  ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3  ปรับปรุงผลิตภาพการผลิต
เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน 

 

 

1.3.1 การให้ค าปรึกษาแนะน าโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

การลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563                                                    หน้าท่ี ๓๓                                                                                

 

 

 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.3 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม  ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรม 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.4 การพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง  ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์กระทรวง 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.5 การส ารวจข้อมูลสถานประกอบการ  ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือส ารวจข้อมูลสถานประกอบการ 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.6 การบริหารจัดการน้ าและวางระบบธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือบริหารจัดการน้ าและวางระบบธรรมาภิ

บาลสิ่งแวดล้อม 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.3.7 การจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
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 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือ
เตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 
1.3.8 การติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์  ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ 

 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือติดตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

1.4  รักษาระดับมาตรฐาน
สินค้า OTOP เพ่ือปูองกัน
การไม่เติบโต 

1.๔.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า การรักษาระดับมาตรฐานสินค้า 
OTOP 

 ส ารวจความต้องการของผู้เข้ารับบริการ วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 วินิจฉัยสถานประกอบการ 
 อบรมและให้ค าปรึกษาแนะน าเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์ 
 ส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 

2.1  พัฒนาความรู้และทักษะ
บุคลากรภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การผลิต 

2.1.1 การฝึกอบรมบุคลากรผู้กับเกี่ยวข้อง
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือการ
เพ่ิมผลิตภาพการผลิต  

 

 ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 ก าหนดหลักสูตรฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาแนะน า 
 คัดเลือกบุคลากรหรือโรงงานเปูาหมาย 
 สรรหาวิทยากรหรือที่ปรึกษา/ก าหนดสถานที่ด าเนินการ 
 ด าเนินการตามโครงการ 
 ส ารวจความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ประเมินผลโครงการและจัดท ารายงาน 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ภายใต้โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการเชิงพื้นที่ 
2. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

          การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงาน มีเครื่องมือในการวางกรอบการด าเนินงานและก ากับติดตามการด าเนินงานให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามกรอบเวลาของรัฐบาล (4 ปี) แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีและได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าแผนการปฏิบตัิงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณส าหรับหน่วยงานยอ่ยภายในกรมและแผนในภาพรวม ซ่ึงกระทรวงอุตสาหกรรม
ก็ได้ตอบสนองนโยบายและให้ความส าคัญกบัการจัดท าแผนในทุกระดับเช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 30,000 บาท เพื่อให้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพื้นที่ อัน
จะน า ไปสู่การก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการและประชาชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประสิทธิภาพของการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อรองรับ
แผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรม ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อมีแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เกี่ยวข้องและสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่มีบริบทเปลี่ยนไป 
2. เพื่อมีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ส าหรับจัดท าค าของบประมาณ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคและ
ระดับจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและประชนในพื้นที่ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์ของ
โครงการ 

 

1. มีแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภ ูที่ใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
และสภาพแวดล้อมเชิงพื้นที่ที่มีบริบทเปลี่ยนไป 
2. น าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตัิการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ไปจัดท าค าของบประมาณ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในส่วนกลางและระดับ
จังหวัดที่ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระกอบการและประชาชนในพื้นที่ 

5. ตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการ 

มีแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบวัล าภู ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖3 ที่มาจากความเห็นของหลากหลายภาคส่วน เป็นแผนที่ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับนโยบาย
ของจังหวัดหนองบวัล าภ ู

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ประเด็นการพัฒนาที ่2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม  การค้าการลงทุน  
 

7. ระยะเวลา ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ป ี (เร่ิม ตลุาคม 2562 ถึง กันยายน 2563) 
8. กิจกรรมส าคัญ จัดท าแผนปฏบิัติการ ด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมระดับจังหวัดและเช่ือมโยงยทุธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภ ู
9. งบประมาณ 30,000  บาท 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภ ู
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4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563 
 

 แผนยุทธศาสตร์ 
อก. ปี พ.ศ.

2559-2564 

แผนยุทธศาสตร์ กลุ่ม
จังหวัด  ปี พ.ศ.
2561-2565 

แผนพัฒนาจังหวัด ปี 
พ.ศ.2561-2565 

 

แผนปฏิบัติการ ด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด                  

ปี พ.ศ. 2563 

วิสัยทัศน์ 

 

เป็นองค์กรน า
การพัฒนา
อุตสาหกรรมสู่
ความยั่งยืน 

 

ศูนย์กลางการพัฒนา
เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
เชิง อัตลักษณ์และการ 
เกษตรปลอดภัยที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

หนองบัวล าภู เมืองนา่
อยู ่น่าเที่ยว 

เป็นผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมการผลิต 
การเกษตร การแปรรูปและ
วิสาหกิจชุมชน ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

การปรับ
โครงสร้างการ
ผลิตเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรม 

ส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ การผลิต และ
การบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี                                                

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน และเปน็มิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

การพัฒนาปัจจัย
สนับสนนุให้เอ้ือ
ต่อการลงทุน
และการพัฒนา
อุตสาหกรรม 

ยกระดับการท่องเที่ยว
เชิงอัตลักษณ์ในเร่ือง
ของอารยธรรมประวัติ 
ศาสตร ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีของอนุภูมิ 
ภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

การส่งเสริมและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าการเกษตร 
อุตสาหกรรม  การค้า  
การลงทุน 

การพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิต การแข่งขัน 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

การส่งเสริมและ
พัฒนา
อุตสาหกรรมให้
เป็นมิตรกับ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางการ เกษตรและการ
สร้างมูลคา่เพิ่ม เพื่อการ
แข่งขัน 

การส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและบริการ 

 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4 

การพัฒนา
สมรรถนะองค์กร 

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์
ที่ 5 

  การเสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อความสงบสุข 

 



 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี 2563                                                    หน้าท่ี ๓๗                                                                                

4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

 สอจ.หนองบัวล าภู ได้รับจัดสรรงบจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 1 โครงการ 
คือ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง งบประมาณ 453,300 บาท ผลการด าเนินงาน มี
ผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ผ้าทอพ้ืนเมือง จ านวน 20 กลุ่ม 40 ราย ท าให้มีความรู้และทักษะใน
การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลายผ้าเกิดขึ้นใหม่จ านวน 5 กลุ่ม 
และได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 รูปแบบ เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการผ้า และมี
โอกาสได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (มผช.)  

4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอจ.หนองบัวล าภู ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2560-2564 (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563) โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ และ
ความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและจัดท าค าของบประมาณในปีต่อไป 

 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลําภู 

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู ช้ัน 3 ถนนหนองบัวลําภู – เลย  
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000 โทรศัพท 0 4231 6721 

www.industry.go.th/nongbualamphu 

http://www.industry.go.th/nongbualamphu

