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อุตสำหกรรมจังหวัดหนองบัวล ำภู เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2565 จึงรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำเป็นแผนปฏิบัติ
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และจังหวัดหนองบัวล ำภู อันจะน ำไปสู่กำรกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนของภำคอุตสำหกรรมและสร้ำงรำยได้ให้กับ
ประชำชนได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป  
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แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอตุสาหกรรมจงัหวัดหนองบัวล าภู   

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน โดยมีกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนโยบาย
ระดับประเทศ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง และนโยบาย
ระดับกระทรวง แผนปฏิบัติการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการเชื่อมโยง    
ในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
อย่างแท้จริง ประกอบกับการวิเคราะห์  ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู                     
(SWOT Analysis & TOWs Matrix) ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  (Internal Factors) จุดแข็งและจุดอ่อน      
ขององค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) โอกาสและอุปสรรคในมิติต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรม จากการวิเคราะห์ดังกล่าว น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ การก ากับ
ดูแลและส่งเสริมอุตสาหกรรม เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ตามแนวทางการ ขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) ยึดหลัก  
ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน ควบคู่กับการก ากับดูแลสิ่งแวดล้อม ตามภารกิจของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู อย่างไรก็ตามปัจจัยส าคัญในการพัฒนาที่ขาดไม่ได้ คือ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง                        
ซึ่งถือว่าเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ต่อไป โดยภาพรวมแผนปฏิบัติการ
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีขอบเขต ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์  

“อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแปรรูป และวิสาหกิจชุมชน  
      ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
 

พันธกิจ  

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐาน  
2) สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับ   
                                   มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน  
 

เป้าประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐาน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ 

2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต การแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ 
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์/โครงการ 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 2  

  2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 5 
 

กลยุทธ์ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

                          และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 
 กลยุทธ์ที่ 1.1   ยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1.2   สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1.3   ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4   รักษาระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน 
 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที ่2.1    พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโต 
                    ทางธุรกิจ 
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ส่วนที่ 2   ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(1)  เป้าหมาย  
      1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี เสถียรภาพและยั่งยืน           
       2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
(2)  ประเด็นยุทธศาสตร์  

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.1 การเกษตรสร้างมูลค่า  
     (เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูป)  
 2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4.5 พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
     (การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด สร้างโอกาสเข้าถึง

ข้อมูล ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ) 
   (3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
         ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม     
มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการ   
ที่เป็นเลิศ เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ และสงเสริม พัฒนา ก ากับ ดูแลอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ให้
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต         
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
เพ่ิมขึ้น ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคุณภาพของประเทศที่จะสงผลตอการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
ในสาขาอุตสาหกรรม และผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันใหประเทศไทย     
มีขีดความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  1) ด้านการเกษตรสร้างมูลค่า โดยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับ
อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูปตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมและผลิตภาพที่สูงขึ้น  พร้อมทดสอบ
ความต้องการตลาดต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  รูปแบบใหม่ ๆ 
รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ออร์แกนิคให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าเพ่ิม  
 2) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  โดยส่ ง เสริม
ผู้ประกอบการครบวงจรตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้และทักษะในการด าเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ การบ่ม
เพาะโดยผ่านศูนย์บ่มเพาะในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและผลิตภาพให้กับ  SMEs โดยการ
พัฒนาองค์ความรู้และการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านการพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ การน าเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
Digital หรือ IT มาใช้ในการบริหารจัดการที่ทันสมัย การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ  สินค้าเพ่ิมช่องทาง
การค้า และเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ และพัฒนาไปสู่ผู้ประกอบการ SMEs แบบอัจฉริยะ (Smart SMEs) 
ควบคู่กับการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ โดยการให้ความช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
ผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 และการให้บริการปรึกษาแนะน าผ่านศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือ SME 
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2.2 แผนระดับที่ 2 (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 3 การเกษตร 

1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  
• เป้าหมายที ่2 : ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

• การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  
       ตัวชี้วัดแผนแม่บท : อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ)  
                                                                       เติบโตร้อยละ 1 ปี 2566 - 2570 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ : เกษตรแปรรูป 

    แนวทางการพัฒนา  
    1. ส่งเสริมการพัฒนาและใช วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยง        
ไปสู่กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวของ เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่        
ที่มีมูลคาสูง โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกตใชในกระบวนการผลิตตลอดหวงโซอุปทานใหแกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร 
    2. ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า
เกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
    3. สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต     
หลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตามผลิตภัณฑ์
ระหว่างขนส่ง และยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า  
    4. ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความส าคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

• เป้าหมายของแผนย่อย : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  
     ตัวชี้วัดแผนย่อย : อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์ (เฉลี่ยร้อยละ) ขยายตัวร้อยละ 4 ปี 2566 - 2570 

 2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านเศรษฐกิจ 
  ประเด็นปฏิรูปด้านที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  หัวข้อย่อย 1.1 ผลิตภาพ (Productivity) 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added)  
  เป้าหมายกิจกรรม : ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร อาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ 
  ประเด็นส าคัญที่ต้องขับเคลื่อน : เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมอาหาร และ
เศรษฐกิจชีวภาพตามแนวทาง BCG โดยใช้วัตถุดิบต้นทางจากทั้งในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสนับสนุน 
Value chain ภายในประเทศ รวมถึงน านวัตกรรมมาช่วยเพ่ิมมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการ
ของตลาดโลก อาทิ เกษตร พลังงานเพ่ือสร้างทางเลือก อาหารเพ่ือสุขภาพ ส่วนประกอบของอาหาร (Food 
Ingredients) อาหารที่มีประโยชน์เฉพาะ (Functional Food) อาหารเสริมและอาหารที่มีผลในเชิงการรักษา เป็นต้น 
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2.2.3   กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
เป้าหมายหลัก เพ่ือพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้า

อย่างยั่งยืน” หรือ “Hi-Value and Sustainable Thailand” 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
 เป้าหมายที่ 1 มูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสูงขึ้น 

กลยุทธ์ที่ 1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า เพ่ือให้เกิดการยกระดับ
กระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิม 

กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมการผลิตและการขยายตัวของตลาด ของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  

▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม 
▪ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะที่ 1   

(พ.ศ. 2562 – 2570) โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 - 2570  

โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
▪ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และ แผนแม่บท

การบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับปรับปรุง)  
โดย คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ (คนร.) 

▪ แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศปี พ.ศ. 2564 - 2573 
สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์รวมถึงน ้าเสียอุตสาหกรรม    
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

▪ มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  

▪ มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

▪ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 5 ปี       
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

▪ แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ ซึ่งกระทรวง
อุตสาหกรรมก็ได้ตอบสนองนโยบายและให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับเช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณให้
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐ         
ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนที่ แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภูที่มีประสิทธิภาพ ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้ประกอบการและ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ให้หลุดพ้นจากความยากจนต่อไป 

3.1  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ประวัติความเป็นมา 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่ยุค

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

ยุคประวัติศาสตร์ 
- สมัยทราวดี 
  มนุษย์เริ่มมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้น มีหลักฐานที่เห็นได้ชัด คือ ใบ

เสมาหินทราย ที่วัดพระธาตุเมืองพิณ อ.นากลาง และวัดป่าโนนค าวิเวก     
อ.สุวรรณคูหา เป็นต้น 

- สมัยพระไชยเชษฐาธิราช 
  ประมาณปี พ.ศ. 2106 พระไชยเชษฐาธิราช แห่งกรุงศรีสัตนาค

นหุต (เวียงจันทร์) ได้อพยพผู้คนมาอยู่อาศัย ณ ที่แห่งนี้ ได้สร้างพระพุทธรูป
และศิลาจารึกไว้ที่ถ้ าสุวรรณคูหา อ.สุวรรณคูหา และน าไพร่พลมาบูรณะสร้างบ้านแปลงเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นใหม่     
ที่ริมหนองบัว ซึ่งเป็นเมืองเก่ามาแต่สมัยขอมเรืองอ านาจ  ได้สร้างพระพุทธรูปวิหาร ขุดบ่อน้ าในบริเวณวัดในหรือวัด
ศรีคูณเมืองและยกฐานะขึ้นเป็นเมือง “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            
โอรสเจ้าเมืองเวียงจันทร์ตีแตกในเวลาต่อมา 

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

จนได้รับชัยชนะในที่สุด และน าพระแก้วมรกตและพระพุทธรูปปางต่างๆ กลับมาถวายพระเจ้าตากสินแห่งกรุงธนบุรี
และได้รับการปูนบ าเหน็จเป็น “เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก” เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้ว บัวบาน จึงได้ขึ้นกับ
ราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมา 

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

กองทัพไทยมาปราบ เจ้าอนุวงษ์ได้ถอยทัพกลับมาตั้งรับอยู่ที่หนองบัวลุ่มภู ฝ่ายไทยติดตามขับไล่ตามจับเจ้าอนุวงษ์   
ได้ที่เวียงจันทร์ แล้วน าตัวกลับไปพิจารณาโทษที่กรุงเทพฯ 

  พ.ศ. 2433 สมัยรัชกาลที่ 4 ได้จัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทางลุ่มน้ าโขงใหม่ โดยให้ข้าหลวงเมือง
หนองคายบังคับบัญชาเมืองหนองบัวลุ่มภูขึ้นกับเมืองหนองคาย ต่อมาสังกัดอยู่กับ หัวเมืองลาวพวน พระปทุมเทวา    
ภิบาล 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 ฉบับ
พิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125  ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน 

 
2) ลักษณะทางกายภาพ 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ที่ตั้ง จังหวัดหนองบัวล าภู ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 17 องศาเหนือ และเส้น
แวงที่ 102 องศาตะวันออก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพ้ืนที่ลูกคลื่น ลอนตื้นถึงลอนลึก มีความสูงเฉลี่ยจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร      
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 เป็นระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร 
โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวล าภู ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 210 
ประมาณ 46 กิโลเมตร หรือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 ประมาณ 
518 กิโลเมตร 
 อาณาเขต จังหวัดหนองบัวล าภู มีขนาดพ้ืนที่ รวมทั้งจังหวัดประมาณ 
3,859 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,411,937.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.27 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 0.75 ของประเทศ และมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้ 
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• 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        

มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางด้านทิศเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของ
จังหวัดเป็นภูเขาติดต่อกับอ าเภอน้ าโสม จังหวัดอุดรธานี อ าเภอนาด้วง และอ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย พ้ืนที่มีลักษณะ
ลาดลงไปทางทิศใต้และตะวันออกของจังหวัด ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มน้ าล าพะเนียง ดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและลูกรัง  
ไม่สามารถเก็บน้ าหรืออุ้มน้ า ทางด้านตะวันออกของจังหวัดเป็นแนวเทือกเขาภูพานกั้นเขตแดน กับจังหวัดอุดรธานี
ตลอดแนวจากเหนือลงใต้ และติดต่อกับภูเขาในอ าเภอโนนสัง ส่วนตอนใต้ของจังหวัดติดกับอ่างเก็บน้ าเขื่อนอุบลรัตน์ 

3) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
          การแบ่งเขตการปกครอง 

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

ตารางการแบ่งเขตการปกครอง 

 
จ านวนประชากรในจังหวัดหนองบัวล าภู จากการรวบรวมสถิติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ในเดือน กุมภาพันธ์ 2565 มีทั้งสิ้น 508,752 คน แยกเป็น เพศชาย 253,563 คน เพศหญิง 255,189 คน 
จ านวนครัวเรือน 155,325 ครัวเรือน ดังตาราง 

 
 
 

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 
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รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

อ าเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 
จังหวัดหนองบัวล าภู 253,563 255,189 508,752 155,325 
อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  51,112 51,027 102,139 31,513 
อ าเภอนากลาง  33,572 33,221 66,793 18,798 
อ าเภอโนนสัง  26,759 27,121 53,880 13,796 
อ าเภอศรีบุญเรือง  45,557 44,853 90,410 25,335 
อ าเภอสุวรรณคูหา  26,962 26,890 53,852 15,255 
อ าเภอนาวัง  15,194 15,149 30,343 8,760 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลยางหล่อ  4,589 4,693 9,282 2,600 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาเหล่า  3,360 3,538 6,898 2,431 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลสุวรรณคูหา  3,798 3,957 7,755 2,880 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลบ้านโคก  2,994 3,276 6,270 1,900 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสูงเปลือย  2,223 2,438 4,661 2,641 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลจอมทอง  2,529 2,476 5,005 1,525 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสัง  4,147 4,263 8,410 2,852 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดดู่  1,379 1,364 2,743 748 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนากลาง  9,853 10,227 20,080 6,692 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลกุดดินจี่  2,739 2,853 5,592 1,838 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลหัวนา  1,811 1,792 3,603 1,053 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนามะเฟือง  2,002 2,148 4,150 1,092 
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลนาค าไฮ  2,472 2,502 4,974 1,437 
ท้องถิ่นเทศบาลเมืองหนองบัวล าภู  10,511 11,401 21,912 12,179 

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th (สถติิประชากรทางการทะเบยีนราษฎร), มีนาคม 2565 
 

4) ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          การใช้ไฟฟ้า 
 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้าในจังหวัดหนองบัวล าภู จากการรวบรวมสถิติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดหนองบัวล าภู

ในปี พ.ศ. 2563 มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 151,244 ราย คิดเป็นการจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 182 ล้านกิโลวัตต์/ชั่วโมง 
(ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัดหนองบัวล าภู, มีนาคม 2565) 

จังหวัดหนองบัวล าภูยังมีโรงงานพลังงานไฟฟ้าชีวมวลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 72 เมกะวัตต์ 
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ข้อมูลสถิติด้านสังคม 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

2561 2562 2563 
หมาย
เหตุ 

1 จ านวนประชากรจากการทะเบียน คน     512,117  512,780 509,470  

2 วัยเด็ก (0-14 ปี) คน       95,226  87,129 85,081  

3 วัยแรงงาน (15-59 ปี) คน     338,776  346,238 342,756  

4 วัยสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) คน       73,020  79,413 80,433  

5 อัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร ร้อยละ 0.09 0.13 -0.65  

6 ความหนาแน่นของประชากร  คน/ตร.
กม.  

132.7 132.9 132.02 
 

7 จ านวนบ้านจากการทะเบียน  หลัง     147,802  149,891 152,361  

8 อัตราการเกิดมีชีพ ร้อยละ 7.9 7.3 7.0  

9 จ านวนการจดทะเบียนสมรส ราย         2,095  2,068 1634  

10 จ านวนการหย่า ราย            797  849 747  

11 ร้อยละของครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ
บ้านและที่ดิน 

ร้อยละ 91.3 91.8 90.0 
 

12 อัตราการมีงานท า  ร้อยละ 99.0 98.8 95.0  

13 อัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.0 1.2 2.1  

14 ค่าจ้างข้ันต่ า บาท/วัน            310  315 315  

15 คนอายุมากกว่า 60 ปีเตม็ขึ้นไป มี
อาชีพและมีรายได้  

คน       25,680  27,365 - 
 

16 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู (ก่อน
ประถมศึกษา) 

ร้อยละ 21:1 19:1 15:1 
 

17 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
(ประถมศึกษา) 

ร้อยละ 16:1 15:1 13:1 
 

18 อัตราส่วนนักเรียนต่อครู 
(มัธยมศึกษา) 

ร้อยละ 15:1 14:1 15:1 
 

19 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน คน             62  8 10  

20 จ านวนนักศึกษาระดบัอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา  

คน        8,274  9,203 9,793 
 

21 จ านวนอาจารย์ในระดับอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา  

คน            437  450 379 
 

22 จ านวนผู้เรียน/นักศึกษาทีล่งทะเบยีน
เรียน ในสังกัดส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

คน       27,139  30,418 21,714 

 

23 จ านวนผู้เรียน/นักศึกษาทีส่ าเร็จ
การศึกษา ในสังกัดส านักงานส่งเสริม

คน       14,102  20,675 13,900 
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การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

24 จ านวนวัด ส านักสงฆ์ โบสถ์คริสต์ 
มัสยดิ 

แห่ง            418  506 506 
 

25 จ านวนพระภิกษุและสามเณร รูป        5,662  4,491 4,488  

26 จ านวนผู้ป่วยนอก คน 1,536,207 1,662,325 -  

27 จ านวนผู้ป่วยใน  คน     55,117      59,236  -  

28 จ านวนสถานพยาบาลที่มีเตียงผู้ปว่ย
รับไว้ค้างคืน 

แห่ง                7  7 7 
 

29 จ านวนเตียง เตียง            627  677 693  

30 จ านวนประชากรต่อแพทย์ 1 คน คน         6,025  4,884 4,883  

31 จ านวนประชากรต่อเภสัชกร 1 คน คน       10,242  8,691 8,856  

32 จ านวนประชากรต่อพยาบาล 1 คน คน            770  751 767  

33 อัตราการคลอดในผู้หญิงกลุม่อายุ 
15 – 19 ปี 

คน         33.34  20.34 - 
 

34 อัตราการฆ่าตัวตาย ร้อยละ 4.2 4.6 -  

35 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 คน       15,226  14,554 -  

36 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 คน         3,355  3,614 -  

37 จ านวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 คน       17,983  21,107 -  

38 จ านวนลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วยจากการท างาน 

คน              65  47 94 
 

39 จ านวนคนพิการที่มีบัตรประจ าตัวคน
พิการจ าแนกตามความพิการ 

คน       18,926  20,396 - 
 

40 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน บาท  -  18,745 -  

41 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรอืน บาท       17,296  16,008 21,173  

42 หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน บาท  -  143,822 -  

43 ร้อยละของค่าใช้จ่ายต่อรายได ้ ร้อยละ  -  88.5 -  

44 จ านวนคดีอาญาทีไ่ด้รบัแจ้ง คด ี        2,166         2,142 3,391   

45 จ านวนคดีอาญาที่มีการจับกมุ คด ี        2,507       2,664 4,443  

46 จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด คด ี         1,331  1,420 -  

 
ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดหนองบวัล าภู, มีนาคม 2565 
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ข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน 
หน่วย
วัด 

2561 2562 2563 หมายเหตุ 

1 จ านวนแหล่งน้ า  แห่ง              41                 41                 41    

2 
ปริมาณน้ าท่ีเก็บเฉลี่ยทั้งปี 
(แหล่งน้ าทุกประเภท) 

ลบ.ม 28,334,630   38,342,000   45,773,077    

3 ปริมาณขยะที่เกดิขึ้น ตัน/ป ี 174,690   176,265.49   181,276.35    

4 พื้นที่ป่า ไร่ 293,822.34 297,403.52 -   

5 พื้นที่ป่าไม้ต่อพ้ืนท่ีจังหวัด ร้อยละ 11.47 11.61 -   

6 ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งป ี มิลิเมตร 1,608.0 1,313.8 1,092.0   

7 ก าลังการผลิตน้ าประปา ลบ.ม   4,036,285     4,475,479     4,714,600    

8 น้ าประปาท่ีผลิตได ้ ลบ.ม   3,661,622     3,713,491     3,661,929    

9 
ปริมาณน้ าประปาที่จ าหน่าย
แก่ผู้ใช้ 

ลบ.ม   2,831,231     2,893,338     2,574,440    

10 
พื้นที่เพาะปลูกในเขต
ชลประทาน 

ไร่          9,756            9,756            9,556    

11 
จ านวนผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
(วาตภัย) 

ครัวเรือน          1,004            1,094            1,030    

12 
มูลค่าความเสียหายจากภัย
ธรรมชาต ิ

บาท   2,452,500     3,080,396     2,634,762    

 
ที่มา : รายงานสถิตจิังหวัดหนองบวัล าภู, มีนาคม 2565 
 

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 าเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา ผ่านเข้าจังหวัดชัยภูมิ ผ่านอ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผ่านเข้าอ าเภอศรีบุญเรือง และไปสิ้นสุดที่     
ตัวเมืองจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นระยะทางประมาณ 518 กิโลเมตร 

ทางอากาศ  มีท่าอากาศยานจังหวัดอุดรธานี โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวล าภู ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี - เลย)  ประมาณ 46 กิโลเมตร  
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1. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการ
ประมง 6,605 ล้านบาท (ร้อยละ 22.01)

2. สาขาการผลิต 5,493 
ล้านบาท (ร้อยละ 18.31)

3. สาขาการขายส่งและการขายปลีก การ
ซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ 4,232 

ล้านบาท (ร้อยละ 14.10)

4. สาขาการศึกษา 3,539 ล้านบาท
(ร้อยละ 11.80)

5. สาขาการกิจกรรมทางการเงิน
และการประกันภัย มูลค่า 2,285 

ล้านบาท (ร้อยละ 7.62)

สาขาอ่ืน ๆ (14 สาขา) 7,849 
ล้านบาท (ร้อยละ 26.16)

แผนภูมิแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู

6) ข้อมูลเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจจังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ. 2562 พิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู 
(Gross Provincial Product : GPP) มูลค่าเ พ่ิม ณ ราคาประจ าปี  มีมูลค่า 30 ,003 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้น                  
จากปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 29,137 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.8 

ตารางแสดงมูลค่าและอัตราขยายตัวที่แท้จริงของ GPP จังหวัดหนองบัวล าภู 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
หนองบัวล าภู (GPP) 

มูลค่า ณ ราคาประจ าปี 
(ล้านบาท) 

อัตราขยายตัวที่แท้จริง 
(ร้อยละ) 

พ.ศ. 2562 30,003 1.8 
พ.ศ. 2561 29,137 8.3 
พ.ศ. 2560 27,886 1.1 
พ.ศ. 2559 26,997 6.7 
พ.ศ. 2558 23,819 3.2 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2565 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู ปี พ.ศ. 2562 มูลค่าเพ่ิม ณ ราคาประจ าปี มีมูลค่า 30,003 
ล้านบาท (เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 866 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.8) เรียงล าดับจากสาขาที่มีมูลค่า    
การผลิตสูงที่สุด ได้แก่ 

1. สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มูลค่า 6,605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.01  
2. สาขาการผลิต มีมูลค่า 5,493 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.31 
3. สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์และจักรยานยนต์ มูลค่า 4,232 ล้านบาท     

คิดเป็น ร้อยละ 14.10  
4. สาขาการศึกษา มูลค่า 3,539 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 
5. สาขาการกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 2,285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.62 
6. สาขาอ่ืน ๆ (14 สาขา) มูลค่า 7,849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.16 

แผนภูม ิ: แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหนองบัวล าภู (GPP ณ ราคาประจ าปี) ปี พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
GRP, GPP, PER CAPITA AT CURRENT MARKET PRICES AND POPULATION IN THE YEAR 2019p      

NO. 
  GPP 2019p 

(Millions of Baht) 
POPULATION 2019p 

(1,000 Persons) 
PER CAPITA 2019p 

(Baht) 
  NORTHEASTERN       

1 0101 KHON KAEN 214,018 1,716 124,729 
2 0102 UDON THANI 113,887 1,262 90,269 
3 0103 LOEI 54,985 542 101,527 
4 0104 NONG KHAI 41,515 456 91,068 
5 0105 MUKDAHAN 27,316 410 66,599 
6 0106 NAKHON PHANOM 45,053 557 80,956 
7 0107 SAKON NAKHON 60,737 922 65,900 
8 0108 KALASIN 58,617 797 73,587 
9 0109 NAKHON RATCHASIMA 303,996 2,511 121,068 

10 0110 CHAIYAPHUM 65,698 936 70,159 
11 0111 YASOTHON 28,747 459 62,623 
12 0112 UBON RATCHATHANI 126,088 1,737 72,607 
13 0113 ROI ET 78,134 1,062 73,567 
14 0114 BURI RAM 89,356 1,219 73,305 
15 0115 SURIN 81,007 1,067 75,919 
16 0116 MAHA SARAKHAM 59,208 786 75,334 
17 0117 SI SA KET 72,752 968 75,182 
18 0118 NONGBUA LAMPHU 30,003 476 63,002 
19 0119 AMNAT CHAREON 20,267 282 71,815 
20 0120 BUENG KAN 24,711 360 68,727 

ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2565 

 

ด้านอุตสาหกรรม 

จังหวัดหนองบัวล าภู  มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงาน                       
พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม ณ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕65 จ านวนทั้งสิ้น 123 โรงงาน เงินลงทุนรวม 
10,352.66 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 5,029 คน  

 
พ.ศ. 2562 
(31 ธันวาคม 

2562) 

พ.ศ. 2563 
(31 ธันวาคม 

2563) 

พ.ศ. 2564 
(31 ธันวาคม 

2564) 

พ.ศ. 2565 
(21 มีนาคม 2565) 

จ านวนโรงงาน (โรงงาน) 198 113 116 123 

จ านวนเงินทุน (ล้านบาท) 10,319.54 10,151.99 10,180.49 10,352.66 

รวมจ านวนคนงาน (คน) 5,232 4,710 4,720 5,029 
ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมหนองบัวล าภู, 21 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ : จ านวนโรงงานที่มีจ านวนลดลงในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 ได้มีการ
ปรับนิยามการเป็นโรงงานใหม่ 
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จ านวนโรงงานอุตสาหกรรม จ าแนกตามอ าเภอ และจ าพวกโรงงาน 

ล าดับ อ าเภอ 
จ าพวกโรงงาน 

รวมทั้งสิ้น 
จ าพวก 1 จ าพวก 2 จ าพวก 3 

1 เมืองหนองบัวล าภู - 4 43 47 

2 ศรีบุญเรือง - 3 33 36 

3 นากลาง - 3 22 25 

4 โนนสัง - 1 5 6 

5 สุวรรณคูหา - 0 0 0 

6 นาวัง - 1 8 9 

รวม - 12 111 123 

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมหนองบัวล าภู, 21 มีนาคม 2565 

จ านวนโรงงาน เงินทุน คนงาน จ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม  

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนโรงงาน 
เงินทุนรวม* 
(ล้านบาท) 

คนงานรวม
(คน) 

1 ผลิตภัณฑ์จากพืช 12 167.45 213 
2 อุตสาหกรรมอาหาร 18 4,956.32 1,370 
3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม 1 1,100.00 94 
4 สิ่งทอ 2 440.00 517 
5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า 1 215.92 1,500 
6 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 15 87.33 239 
7 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม 8 91.80 64 
8 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง 1 7.00 23 
9 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 2 27.35 45 

10 ผลิตภัณฑ์อโลหะ 30 135.66 289 
11 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน 1 40.00 1 
12 ผลิตภัณฑ์โลหะ 9 53.16 73 
13 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการ

ซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์ 
10 156.00 209 

14 การผลิตอ่ืน ๆ 13 2,874.68 392 
รวม 123 10,352.66 5,029 

  

ที่มา : ส านักงานอุตสาหกรรมหนองบัวล าภู, 21 มีนาคม 2565 

หมายเหตุ    *  เงินทุนรวม หมายถึง สินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ไดแ้ก่ อาคารและเครื่องจักร 
     -  โรงงานจ าพวกท่ี 2  คือ โรงงานท่ีมีเครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงมา้แต่ไมเ่กิน 75 แรงม้า และคนงานตั้งแต่ 50 คน  
                   แต่ไม่เกิน 75 คน 
     -  โรงงานจ าพวกท่ี 3 คือ โรงงานท่ีมีเครื่องจักรเกิน 75 แรงม้า หรือคนงานเกิน 75 คนขึ้นไป 

http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=1&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=2&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=3&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=4&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=5&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=7&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=12&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=13&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=14&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=15&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=16&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=17&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=20&factype=0&_display=object&comm=Y
http://reg.diw.go.th/executive/factory.asp?prov=39&ctu_sector=21&factype=0&_display=object&comm=Y
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รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร 

ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวล าภู มีมูลค่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี (GPP per capita) อยู่ที่ 
63,002 บาท ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่แล้ว 2,052 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.36 จัดเป็นล าดับที่ 19 ของภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และล าดับที่ 75 ของประเทศ จากเดิมปี พ.ศ. 2561 อยู่ที่ 60,950 บาท  

แผนภูมิ : แสดงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี ประจ าปี พ.ศ. 2558 – 2562 (ณ ราคาประจ าปี) 

 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, มีนาคม 2565 

 
                   ตาราง GPP ของจังหวัดหนองบัวล าภูรายสาขา ปี 2555 - 2562 (Million Baht) 

  2012r 2013r 2014r 2015r 2016r 2017r 2018r 2019p 

Agriculture 5,749 7,011 6,142 5,979 6,064 6,598 7,094 6,605 

Agriculture 5,749 7,011 6,142 5,979 6,064 6,598 7,094 6,605 

Agriculture, forestry and fishing 5,749 7,011 6,142 5,979 6,064 6,598 7,094 6,605 

Non-Agriculture 16,094 16,872 17,704 17,839 20,933 21,289 22,042 23,398 

Industrial 5,057 5,160 5,755 4,718 6,105 5,883 5,872 6,209 

Mining and quarrying 263 251 219 254 335 364 361 294 

Manufacturing 4,526 4,610 5,216 4,128 5,408 5,119 5,144 5,493 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply 232 260 277 275 291 304 275 310 

Water supply; sewerage, waste management and 
remediation activities 

36 39 43 61 71 97 93 112 

Services 11,038 11,713 11,949 13,121 14,828 15,405 16,170 17,189 

Construction 762 910 849 1,120 1,157 1,052 1,314 1,200 

Wholesale and retail trade and repair of motor 
vehicles and motorcycle 

1,901 2,174 2,267 2,664 3,433 3,927 4,138 4,232 

Transportation and storage 405 395 433 529 609 719 700 782 

Accommodation and food service activities 20 21 21 24 24 27 30 33 

Information and communication 186 182 197 230 210 246 264 308 

Financial and insurance activities 1,204 1,363 1,464 1,637 1,926 2,069 2,205 2,285 

Real estate activities 889 1,220 1,263 1,222 1,716 1,309 1,450 1,453 

Professional, scientific and technical activities 2 2 2 2 2 2 2 2 

Administrative and support service activities 12 13 17 15 18 15 14 14 

Public administration and defence; compulsory 
social security 

1,294 1,132 769 1,044 1,047 1,096 1,194 1,760 

Education 3,517 3,400 3,708 3,629 3,629 3,808 3,652 3,539 

Human health and social work activities 585 621 677 714 749 813 875 1,237 

Arts, entertainment and recreation 41 42 41 41 52 65 80 94 

Other service activities 222 239 240 251 256 258 250 249 

Gross provincial product (GPP) 21,843 23,883 23,846 23,819 26,997 27,886 29,137 30,003 

GPP Per capita (Baht) 45,066 49,325 49,300 49,296 56,081 58,120 60,950 63,002 

Population (1,000 persons) 485 484 484 483 481 480 478 476 

49,296 
56,081 58,120 60,950 63,002 

 -
 10,000
 20,000
 30,000
 40,000
 50,000
 60,000
 70,000

2558 2559 2560 2561 2562
(ปี พ.ศ.)

รายได้ เฉลี่ ยต่อหัวประชากรในจังหวัดหนองบัวล าภู
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ข้อมูลสถิติด้านเศรษฐกิจ 

ล าดับ รายการข้อมลูพื้นฐาน หน่วยวัด 2561 2562 2563 
หมาย
เหตุ 

1 เนื้อท่ีการใช้ประโยชน์
ทางการเกษตร 

ไร่  1,686,938  1,687,679 - 
 

2 เนื้อท่ีนา ไร่  1,076,744  1,077,183 -  

3 เนื้อท่ีพืชไร่ ไร่  281,879  281,869 -  

4 เนื้อท่ีไม้ผล และไม้ยืนต้น ไร่   172,309  172,558 -  

5 เนื้อท่ีสวนผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ 

ไร่       5,806  5,801 - 
 

6 ผลผลติข้าวนาป ี ไร่ 208,135  - 140,376.43   

7 ผลผลติข้าวนาปรัง ไร่       12,525  7,817 3721.715  

8 ผลผลติข้าวนาปีเฉลี่ยต่อ
ไร ่

ไร่       331  - 385.27  

9 ผลผลติข้าวนาปรังเฉลี่ย
ต่อไร ่

ไร่           564  533 492.09 
 

10 จ านวนครัวเรือนท่ีมีการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 

ครัวเรือน         6,054  6,675 7,731 
 

11 เนื้อท่ีที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าจดื 

ไร่         4,668  8,779 9,324 
 

12 ปริมาณการจับสัตว์น้ าจืด กก.   6,827  2,070 2,883.19  

13 เงินกู้ของเกษตรกรลูกคา้
ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร  

ล้านบาท       14,069  13,610 -  

14 จ านวนผู้ใช้ไฟฟ้า ราย       143,609  146,423 151,244  

15 จ านวนการจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้า 

kWh 289,739,000  300,154,000 182,190,000  

16 จ านวนอุบัติเหตุ
การจราจรทางบก 

ครั้ง            1,218  1,320 -  

17 จ านวนผู้เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

ราย           66 99 92  

18 จ านวนผู้บาดเจ็บเจ็บ
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

ราย            1,326  1,476 330  

19 มูลค่าทรัพย์สินท่ีเสียหาย
อุบัติเหตุการจราจรทางบก 

บาท 16,745,000 15,239,000 4,113,000  

20 ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป  ร้อยละ 104.5 105.4 -  

21 อัตราเงินเฟ้อ  ร้อยละ 0.6  0.8 -  

22 จ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์ท่ีม ี

หมายเลข 12,613  12,613 -  
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23 จ านวนเลขหมาย
โทรศัพท์ท่ีมีผู้เช่า 

หมายเลข            3,413  3,038 -  

24 จ านวนประชากรอายุ 6 
ปีขึ้นไป ที่ใช้อินเทอร์เน็ต 

คน 432,295 430,488 428,233  

25 ครัวเรือนท่ีมีอุปกรณ/์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ครัวเรือน       128,895  - 166,964  

26 จ านวนนักท่องเที่ยว  คน       176,120  - 186,531  

27 รายได้จากการท่องเที่ยว 
(ผู้มาเยีย่มเยือน) 

ล้านบาท 418 423 408.45  

28 ปริมาณเงินฝากของ
สถาบันการเงิน 

ล้านบาท 9,918  10,138 12,518  

29 ปริมาณสินเช่ือของ
สถาบันการเงิน 

ล้านบาท      10,215  10,641 10,926  

30 จ านวนสหกรณ์ภาค
การเกษตร 

แห่ง             53  52 53  

31 จ านวนสหกรณ์นอกภาค
การเกษตร 

แห่ง              15  15 16  

32 รายรับขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล้านบาท   3,269.91 4,121.01 221.199  

33 รายจ่ายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ล้านบาท 4,848.02  3,912.50 215.226  

34 รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีของกรมสรรพากร  

ล้านบาท 630.024 628.888 568.233  

35 รายได้จากการจัดเก็บเงิน
ภาษีของกรมสรรพสามิต 

บาท  3,388,576  3,458,156 3,569,358  

36 จ านวนทะเบียนนิติบคุคล
ใหม ่ 

ราย           118  115 135  

37 ทุนจดทะเบียน ล้านบาท      193.30 183.15 176.04  

ที่มา : ส านักงานสถิติจังหวดัหนองบัวล าภู, มีนาคม 2565 
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3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
        ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภูและแก้ไข

ปัญหาของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง คือ ได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด "หนองบัวล าภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว"       
ซึ่งจังหวัดได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น โครงการต่างฯ                   
ได้ด าเนินการแยกย่อยเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  
ซึ่งจะขอสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. มิติด้านเศรษฐกิจ  
จังหวัดหนองบัวล าภูเป็นจังหวัดขนาดเล็กที่รายล้อมด้วยจังหวัดที่มีขนาดใหญ่กว่า ทั้งทางเศรษฐกิจและ

สังคม ส่วนใหญ่การค้าการลงทุนใช้เส้นทางหลวงเป็นหลักในการขนส่งสินค้า การค้าและการลงทุน และเชื่อมโยงกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่า 30,003 ล้านบาท ประชาชน  
มีรายได้ต่อหัว 63,002 บาทต่อคนต่อปี โดยการด าเนินงานที่ผ่านมา มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้น
จากปี 2561 จ านวน 866 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.97 และรายได้ต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจ านวน      
2,052 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.37 คิดเป็นล าดับที่ 74 ของประเทศ (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) โดยมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังวัด (GPP) แยกรายสาขา ดังนี้ 

1. สาชาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง มูลค่า 6,605 ล้านบาท (22%) 
2. สาขาการผลิตและอุดสาหกรรม มูลค่า 5,493 ล้านบาท (18.3%) 
3. สาขาการขายส่งและการขายปลีกฯ มูลค่า 4,232 ล้านบาท (14.1%) 
4. สาขาการศึกษา มูลค่า 3,539 ล้านบาท (11.8%) 
5. สาขากิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย มูลค่า 2,285 ล้านบาท (7.6%) 
6. สาขาอ่ืน ๆ มูลค่า 7,849 ล้านบาท (26.2%) 
การเกษตร 
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปี 2562 มีมูลค่า 30,003 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม 

การป่าไม้ และการประมง มีส่วนแบ่งมูลค่า 6,605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของมูลค่าการผลิตทั้งจังหวัด        
ซึ่งท ารายได้สูงสุด พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ยางพารา โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและพ่ึงพิงน้ าจากธรรมชาติ ท าให้ในฤดูแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้  ส่งผลให้ปริมาณผลิตผลทาง
การเกษตรต่ า ขาดทักษะการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรจึงไม่มีความโดดเด่น ไม่สามารถแข่งขั นได้   
อีกท้ังมีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตสูงอันเนื่องมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีในการท าการเกษตร โดยพบว่า มีการใช้สารเคมี
ในอัตราส่วนสูงกว่ามาตรฐานและสารเคมีก าจัดวัชพืชต่าง ๆ ที่มีราคาแพง จึงท าให้เกิดปัญหาหนี้สินครัวเรือนตามมา 
และเกิดผลกระทบสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม 

ท่องเที่ยวและบริการ 
การท่องเที่ยวของจังหวัดหนองบัวล าภู มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เนื่องจากเป็นเมืองที่มี

ประวัติศาสตร์ยาวนาน มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เป็นอัตลักษณ์ มีภูมิประเทศสวยงาม ภูเขาล้อมรอบ รวมทั้งมีแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ที่โดดเด่น แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่
สนใจ ขาดสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน ท าให้ไม่มีจุดดึงดูดความสนใจ จากปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 
จังหวัดหนองบัวล าภูมีจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งสิ้น จ านวน 191,384 คน ลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 49.82 
(192,365 คน) มูลค่ารายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดหนองบัวล าภูปี 2563 มูลค่า 178 ล้านบาท ลดลงจาก    
ปี 2562 จ านวน 264.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.43 เป็นล าดับที่ 77 ของประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการเดินทางท่อ งเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท าให้จ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยลดลง และรายได้จากการท่องเที่ยว
ลดลงเป็นจ านวนมาก 
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ทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
(1) จากการด าเนินงานปีที่ผ่านมา มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 

866 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.97 และรายได้ต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้น จ านวน 2,052 บาท หรือเพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 3.37 โดยจังหวัดมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน การส่งเสริมด้านศักยภาพการผลิตตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ 
ด้านโครงการพ้ืนฐานพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ปลอดภัย ปรับปรุงเส้นทางสายหลักและสายรองเพ่ือขยาย
โครงข่ายคมนาคม รองรับปริมาณการขนส่งที่เพ่ิมมากขึ้น อ านวยความสะดวกการลงทุนในพ้ืนที่ และการพัฒนาด้าน
บุคลากรโดยเสริมสร้างศักยภาพและทักษะฝีมือกลุ่มแรงงาน/วิสาหกิจ/ผู้ประกอบการ ส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์
เพ่ือพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตลอดจนการจัดงาน Roadshow ในจังหวัดและภูมิภาค 
เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน และการจัดจ าหน่ายสินค้าในระดับภูมิภาค 

(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ โดยการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูป  การตลาด 
และการยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน  ด้านการเกษตร 
เพ่ือปรับเปลี่ยนไปสู่เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีและพัฒนาเกษตรทางเลือกเพ่ือสร้างรายได้
อย่างยั่งยืนปรับปรุงแหล่งน้ าที่เป็นปัจจัยการผลิตให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร การสนับสนุนองค์ความรู้ด้าน
การเกษตรแก่เกษตรกรการรวมกลุ่มและสหกรณ์ การแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร และขยายช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าเกษตร 

(3) ม ุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว เพ่ืออ านวยความสะดวกการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวอ่ืน ๆ นอกจากนี้ยังได้เน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่  เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอัตลักษณ์ การสร้าง Land Mark ส่งเสริมการค้า              
การท่องเที่ยวของจังหวัด จัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพ้ืนบ้าน และการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ Roadshow การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดหนองบัวล าภูเพ่ือเพ่ิมช่องทางการ
จ าหน่ายในระดับภูมิภาค เป็นต้น 

2. มิติด้านสังคม 
ด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ มีจ านวนโรงพยาบาลทั้งสิ้น 7 แห่ง (ประกอบด้วยโรงพยาบาลของรัฐ 

จ านวน 6 แห่ง เอกชน 1 แห่ง) โดยในปี 2564 มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร คิดเป็น 1 : 4,624 คน มีจ านวนผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต โรคอ้วน และโรคไม่ติดต่ออ่ืน ๆ จ านวนกว่า 68,810 คน 
สาเหตุเนื่องจากมีพฤติกรรมการด ารงชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งการท าเกษตรกรรมที่พ่ึงสารเคมีเป็นอีกปัจจัย      
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน 

ด้านการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในทุกระดับ  มีค่าเฉลี่ย
ระดับสติปัญญา (IO) ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ที่ 91.75 (ค่าเฉลี่ยประเทศ 98.23) คะแนนเฉลี่ย
การทดสอบ O-Net ทุกระดับ ต่ ากว่าเกณฑ์ของประเทศ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 37.67 
(ค่าเฉลี่ยประเทศ 42.13) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ย 33.20 (ค่าเฉลี่ยประเทศ  36) และระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ย 29.53 (ค่าเฉลี่ยประเทศ 33.79) ผลการประเมินดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของคน 
(HIA) ด้านการศึกษาเป็นล าดับที่ 74 ของประเทศ 

ด้านแรงาน ในปี 2564 มีผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 223,385 คน ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 209,466 คน 
ผู้ว่างงาน 5,014 คน ผู้รอฤดูกาล 8,905 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนผู้มีงานท าต่อก าลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 97.63 
หากพิจารณาสัดส่วนของการว่างงานต่อก าลังแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 2.35 ตามก าลังแรงงานในช่วงปัจจุบัน     
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมมา พบว่าวัยก าลังแรงงานมีแนวโน้มลดลง แรงงานมีความต้องการที่จะไปท างานนอกพ้ืนที่ มีการใช้
เครื่องจักรและเทคโนโลยีทดแทนก าลังแรงงานมากขึ้น 
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ด้านรายได้ จังหวัดหนองบัวล าภูมีรายได้โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน ปี 2562 จ านวน 18,745 บาท/เดือน 
(รายได้เฉลี่ยประเทศ 26,018 บาท/เดือน) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ านวน 16,007 บาท/เดือน และ       
มีหนี้สินครัวเรือนเฉลี่ย 143,822 บาท 

ทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
จังหวัดได้ด าเนินการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินโครงการพัฒนาคน สังคมและคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เด็กนักเรียนนักศึกษา การเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภา วะที่ดี    
ให้ประชาชน เพ่ือแก้ไขปัญหาและป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โรคไม่ติดต่ออ่ืน ๆ และโรคจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร ในด้านของสังคมได้สนับสนุนระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐาน เพ่ือความเป็นอยู่และ    
สุขภาวะอนามัยที่ดีขึ้น และการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางสัมมาชีพ
อย่างยั่งยืน 

3. มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรป่าไม้ ปี 2563 มีพ้ืนที่ป่าจ านวน 300,017.85 ไร่ คิดเป็น 11.71 ของพ้ืนที่จังหวัด     

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าลดลงจากปี 2562 จ านวน 162.27 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.00633 ของเนื้อที่ป่าจังหวัด  
พบปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่า การแผ้วถางป่า และปัญหาป่าเสื่อมโทรม 

การจัดการขยะและน้ าเสีย จังหวัดหนองบัวล าภูมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 268.07 ตัน/วัน ทั้งนี้
สามารถน าไปก าจัดถูกหลักสุขาภิบาลเพียง 93.04 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 34.7 ของปริมาณท่ีเกิดขึ้น ปริมาณขยะที่
ก าจัดไม่ถูกต้องตามวิธีการจ านวน 24.83 ตัน/วัน รวมทั้งเขตให้บริการก าจัดขยะในพ้ืนที่จังหวัดมีเพียงจ านวน 54 
แห่ง จาก อปท. จ านวน 68 แห่ง ท าให้ระบบก าจัดขยะยังไม่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดข้ึน นอกจากนี้ปัญหาน้ าเสีย
จากชุมชน มีปริมาณน้ าเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 30,878.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล าภูยังไม่มี
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน 

ทิศทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา 
เน้นการด าเนินการในระดับพ้ืนที่ เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นทาง 

โดยป้องกันและรักษาแนวชายป่าชุมชนและพ้ืนที่ต้นน้ า เชน การท าฝายผสมผสานเพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาสมดุลพ้ืนที่              
ต้นน้ า การจัดท าแนวกันไฟป่าและหมอกควันในส่วนของการจัดการขยะชุมชน เพ่ือมุ่งสู่จังหวัดสะอาดและโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.1.3  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

      การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  

1. การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 
  จุดแข็ง (S) ปัจจัยภายใน  

1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดได้รับการรับรองมาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม   
มาประยุกต์ใช้   

2) โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการวัตถุดิบการเกษตรร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่ และชุมชนทีดี่  
3) สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานในจังหวัดได้ 
4) มีการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาในฤดูแล้งของภาค

เกษตร นอกเขตชลประทาน 
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5) โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวครบทุกโรงงาน  
6) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบท่องเที่ยว

ชุมชน เชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิงเกษตร เพ่ือสนับสนุนนโยบายจังหวัดด้านการท่องเที่ยว 

จุดอ่อน (W) ปัจจัยภายใน  

1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาคเกษตรจ านวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพและมาตรฐานเกษตร

ปลอดสารพิษ  
3) ผู้ผลิตสินค้า OTOP ขาดองค์ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการท าการตลาดสมัยใหม่ 
4) การประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ ๆ และการท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ 
5) ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของแหล่งเงินทุน ท าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนน้อย 

โอกาส (O) ปัจจัยภายนอก 

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) มุ่งเน้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง             
เพ่ือยกระดับกระบวนการโดยประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) แนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริมสุขภาพ มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
3) รัฐบาลมีนโยบาย BCG Model ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม 

เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การพัฒนา SMEs การพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี การเร่งรัดควบคุม
มลพิษ และการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

4) แนวโน้มการแก้ไขผัง เมือง ให้สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ ในหลายพ้ืนที่  โดยการปรับแก้                     
ในส่วนข้อก าหนดของกฎกระทรวง การบังคับใช้ผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5) สังคมผู้สูงอายุและความต้องการอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
แปรรูปการเกษตร 

อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 
1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่ อุปทาน                          

ของอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ส่งผลต่อการประกอบการ 

2) แรงงานมีทางเลือกต่อการท างานในอุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลต่อการขาดแรงงานศักยภาพสูง 
3) ข้อจ ากัดด้านการของบประมาณของภาครัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย          

ที่จะพัฒนา  
4) ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพอากาศ มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลให้

ผลผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรมีความไม่แน่นอน 
5) เกิดคู่แข่งทางการค้า ภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
6) การขับเคลื่อนนโยบายในจังหวัดไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย 
7) การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายภาครัฐขาดความชัดเจน เช่น ปัญหาในการขออนุญาตให้มีการ

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในระดับต่าง ๆ  
8) ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอุปสรรคและข้อห้ามต่อการตั้งโรงงานที่มีศักยภาพและมีความจ าเป็น  

ขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมด้านพลังงาน
(โรงงานพลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์) 
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2. ทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ด้วยกลยุทธ์ TOWS Matrix 

ส าหรับทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จากการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ตลอดจนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการวิเคราะห์ (SWOT 
Analysis) ของจังหวัด ควบคู่กับการประมวลสภาพข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญของจังหวัด รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงอุตสาหกรรม แผนปฏิบัติราชการส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ท าให้สามารถก าหนดทิศทางหรือนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์   
กลยุทธ์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ TOWS Matrix ดังนี้ 

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นกลยุทธ์การน าเอาจุดแข็งมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับโอกาสที่
ได้รับจากภายนอก เพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

จุดแข็ง (S) ปัจจัยภายใน โอกาส (O) ปัจจัยภายนอก 
1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดได้รับการ

รับรองมาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมาประยุกต์ใช้   

2) โ ร ง งาน อุตสาหกรรมมี ก ารจั ดการวั ต ถุ ดิ บ
การเกษตรร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี และชุมชนที่ด ี 

3) สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าชีวมวล
เป็นแหล่งพลังงานในจังหวัดได้ 

4) มีการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายเพ่ือสนับสนุน
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาในฤดูแล้ง
ของภาคเกษตรนอกเขตชลประทาน 

5) โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับ
การรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวครบทุกโรงงาน  

6) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถพัฒนาห่วง
โซ่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบ
ท่องเที่ ยวชุมชน เชิ งสุขภาพ เชิ งนิ เวศ เชิ ง
วัฒนธรรม และเชิงเกษตร เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
จังหวัดด้านการท่องเที่ยว 

 

1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 
มุ่งเน้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง เพ่ือ
ยกระดับกระบวนการโดยประยุกต์ต่อยอดงานวิจัย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) แนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

3) รั ฐ บ าลมี น โ ยบ าย  BCG Model ใ นก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง
อุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การ
พัฒนา SMEs การพัฒนานวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
การเร่งรัดควบคุมมลพิษ และการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

4) แนวโน้มการแก้ไขผังเมืองให้สามารถประกอบกิจการ
โรงงานได้ในหลายพ้ืนที่ โดยการปรับแก้ในส่วนของ
ข้อก าหนดของกฎกระทรวง การบังคับใช้ผังเมืองรวม
ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5) สั ง ค ม ผู้ สู ง อ า ยุ แ ล ะค ว าม ต้ อ ง ก า ร อ าห า รที่ มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)  
1) ยกระดับขีดความสามารถและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ BCG Model  
2) ส่งเสริมการตลาดเพ่ือรองรับตลาดวิถีใหม่ (New/ Next Normal)  
3) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
4) พัฒนาและยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูงอย่างเป็นระบบ 
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(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นกลยุทธ์การน าจุดแข็งมาลดผลกระทบที่เกิดจากอุปสรรคภายนอก 

จุดแข็ง (S) ปัจจัยภายใน อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 
1) โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญในจังหวัดได้รับการรับรอง

มาตรฐานสากล มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา
ประยุกต์ใช้   

2) โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการวัตถุดิบการเกษตร
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี และชุมชนที่ด ี 

3) สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าชีวมวลเป็น
แหล่งพลังงานในจังหวัดได้ 

4) มีการบูรณาการหน่วยงานเครือข่ายเ พ่ือสนับสนุน
เทคโนโลยีทางการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหาในฤดูแล้งของ
ภาคเกษตร นอกเขตชลประทาน 

5) โรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการ
รับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวครบทุกโรงงาน  

6) มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย สามารถพัฒนาห่วงโซ่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในรูปแบบท่องเที่ยว
ชุมชน เชิงสุขภาพ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และเชิง
เกษตร เพ่ือสนับสนุนนโยบายจังหวัดด้านการท่องเที่ยว 

 

1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  ส่ งผลกระทบให้ห่ วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ส่งผลต่อการ

ประกอบการ 

2) แรงงานมีทางเลือกต่อการท างานในอุตสาหกรรม
จังหวัดใกล้ เคียง ส่งผลต่อการขาดแรงงาน
ศักยภาพสูง 

3) ข้อจ ากัดด้านการของบประมาณของภาครัฐไม่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่จะพัฒนา  

4) ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทาง
การ เกษตร  ส่ งผล ให้ ผลผลิ ตของ โ ร ง ง าน
อุตสาหกรรมการเกษตรมีความไม่แน่นอน 

5) เกิดคู่แข่งทางการค้า ภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

6) การขับเคลื่อนนโยบายในจังหวัดไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย 

7) การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบายภาครัฐ
ขาดความชัดเจน เช่น ปัญหาในการขออนุญาตให้
มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในระดับต่าง ๆ 

8) ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอุปสรรค
และข้อห้ามต่อการตั้งโรงงานที่มีศักยภาพและมี
ความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)  
1) การพัฒนาทักษะแรงงานคุณภาพของอุตสาหกรรมที่ส าคัญ 
2) ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการแปรรูปเกษตรมูลค่าสูง เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าด้านเศรษฐกิจและสังคม 

 

(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นกลยุทธ์การลดหรือแก้ไขจุดอ่อนด้วยการใช้ประโยชน์จากโอกาส 

จุดอ่อน (W) ปัจจัยภายใน โอกาส (O) ปัจจัยภายนอก 
1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไมม่ีประสิทธิภาพ 
1) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

มุ่งเน้นสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
เพ่ือยกระดับกระบวนการโดยประยุกต์ต่อยอด
งานวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาค
เกษตรจ านวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพและมาตรฐานเกษตร
ปลอดสารพิษ  

3) ผู้ผลิตสินค้า OTOP ขาดองค์ความรู้การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการท าการตลาดสมัยใหม ่

4) การประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่ที่ส าคัญ ๆ และการท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ 

5) ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของ
แหล่งเงินทุน ท าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนน้อย 

 

2) แนวโน้มการบริโภคอาหารปลอดภัย เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพ มีความนิยมอย่างต่อเนื่อง 

3) รัฐบาลมีนโยบาย  BCG Model ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของกระทรวง
อุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมเกษตรแปรรูป การ
พัฒนา  SMEs การ พัฒนานวั ตกรรม  การ ใช้
เทคโนโลยี การเร่งรัดควบคุมมลพิษ และการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  

4) แนวโน้มการแก้ไขผังเมืองให้สามารถประกอบ
กิจการโรงงานได้ในหลายพ้ืนที่ โดยการปรับแก้ใน
ส่วนของข้อก าหนดของกฎกระทรวง การบังคับใช้
ผังเมืองรวมให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  

5) สั งคมผู้สู งอายุและความต้องการอาหารที่มี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพ ส่งผลต่อการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)  
1) ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
2) จัดให้มีการเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมทั้งสร้างการรับรู้สู่ภายนอก 

 

 (4) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WT Strategy) เป็นกลยุทธ์การลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคภายนอก 

จุดอ่อน (W) ปัจจัยภายใน อุปสรรค (T) ปัจจัยภายนอก 
1) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
2) มีการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีก าจัดวัชพืชในภาค

เกษตรจ านวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพและมาตรฐานเกษตร
ปลอดสารพิษ  

3) ผู้ ผลิตสินค้า  OTOP ขาดองค์ความรู้ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และการท าการตลาดสมัยใหม ่

4) การประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นท่ีส าคัญ ๆ และการท่องเที่ยว ยังไม่เพียงพอ 

5) ผู้ประกอบการมีคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์การพิจารณาของ
แหล่งเงินทุน ท าให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนน้อย 

 

1) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้ห่วงโซ่

อุปทานของอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ส่งผลต่อ

การประกอบการ 

2) แ ร ง ง า น มี ท า ง เ ลื อ ก ต่ อ ก า ร ท า ง า น ใ น
อุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลต่อการขาด
แรงงานศักยภาพสูง 

3) ข้อจ ากัดด้านการของบประมาณของภาครัฐไม่
สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
เป้าหมายที่จะพัฒนา  

4) ภัยธรรมชาติ และความแปรปรวนของสภาพ
อากาศ มีผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตทาง
การเกษตร ส่ งผลให้ผลผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมการเกษตรมีความไม่แน่นอน 

5) เ กิ ดคู่ แข่ งทางการค้ า  ภายหลั ง การ เปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
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6) การขับเคลื่อนนโยบายในจังหวัดไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อย 

7) การเมืองขาดเสถียรภาพ ส่งผลให้นโยบาย
ภาครัฐขาดความชัดเจน เช่น ปัญหาในการขอ
อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม
ในระดับต่าง ๆ  

8) ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล าภู เป็นอุปสรรค
และข้อห้ามต่อการตั้งโรงงานที่มีศักยภาพและ
มีความจ าเป็น ขั้นพ้ืนฐานของจังหวัด 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)  
1) พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากร ทั้งในภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือรองรับการ

เติบโต 

ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการ 
▪ ด้านการบริหารจัดการ 

1) สนับสนุนค่าตรวจประเมินรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  
2) สนับสนุนค่าที่ปรึกษาเรื่องการลดต้นทุนการผลิตและการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภาพการผลิต 
3) ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
4) ส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ตามบ้านเรือน  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ส าหรับสูบน้ าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 
5) ส่งเสริมให้มีการก าจัดแมลงทางชีวภาพ (Biotechnology Control) การป้องกัน และก าจัดแมลงศัตรูพืช 

แบบผสมผสาน โดยการปฏิบัติการทางเกษตร เพ่ือท าให้สิ่งแวดล้อมไม่เหมาะกับแมลงศัตรูพืช (Cultural 
Control) แทนการจัดการด้วยสารเคมีและยาฆ่าแมลงในภาคเกษตร 

6) สนับสนุนให้มีช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ยั่งยืน  
7) เข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs การตลาด และจับคู่ธุรกิจ 

▪ ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีการผลิต  
1) สนับสนุน SMEs  ด้านวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  
2) การให้ค าแนะน าจากผู้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้ทันกับแนวโน้มและทิศทางการตลาดโลก  
3) การเข้าถึงนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีด้านการแปรรูป หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
4) การสนับสนุนให้เกิดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากธรรมชาติหรือย่อยสลายง่าย 

▪ ด้านการพัฒนาบุคลากร  
1) อบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การถ่ายโอนโรงงานให้ อปท. 
2) อบรมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม การผลิต องค์ความรู้เรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร                 

ในการผลิต ซึ่งต้องการให้มีการศึกษาดูงาน การยึดระยะเวลาการผลิต การวางแผนในการผลิต  
3) อบรมความรู้เกี่ยวกับการจ าหน่าย ตลาดออนไลน์  
4) ฝึกอบรมแรงงานนอกระบบ ด้านการส่งเสริมการแปรรูป 
5) การสร้างนักศึกษาท่ียังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ ต้องการให้มีหลักสูตรที่มาจากความ

ต้องการของสถานประกอบการ หรือจะเป็นการเปิดหลักสูตรระยะสั้น การต่อยอดเรื่องนวัตกรรม  
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3.2 สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม  
      จังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 

3.2.1 วิสัยทัศน์ : 
“อุตสาหกรรมการผลิต การเกษตร การแปรรูป และวิสาหกิจชุมชน  

ที่รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 
3.2.2 พันธกิจ : 

1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปมุ่งสู่มาตรฐาน 
2) สร้างความตระหนักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  

3.2.3 แนวทางการพัฒนา : 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับ   
                                   มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 
 แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน  

เป้าประสงค์ 
 1) เพ่ือยกระดับมาตรฐาน และการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพ 

2) เพ่ือให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเกษตร การผลิต การแปรรูปวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์/โครงการ 
1) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตร้อยละ 2  
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาร้อยละ 5 

กลยุทธ์ภายใต้แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  

                          และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 
 กลยุทธ์ที่ 1.1   ยกระดับโรงงานสู่มาตรฐานการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ์ที่ 1.2   สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 1.3   ปรับปรุงผลิตภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1.4   รักษาระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 2.1    พัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือรองรับการเติบโต 
                    ทางธุรกิจ 
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ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 :  
การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต 
และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 

1.1 ยกระดับโรงงานสู่
มาตรฐานการจัดการ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

➢ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของโรงงาน
ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระดับชาติหรือสากล 

ร้อยละ 5  

1.2  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

➢ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ร้อยละ 2 

1.3 ปรับปรุงผลิตภาพ
การผลิตเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

➢ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิต
ภาพการผลิต 

ร้อยละ 10 

1.4 รักษาระดับมาตรฐาน
สินค้า OTOP เพ่ือการ
เติบโตที่ยั่งยืน 

➢ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของ GPP 
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

ร้อยละ 2 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 :  
การพัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน 

2.1 พัฒนาความรู้และ
ทักษะบุคลากร
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
เพ่ือรองรับการเติบโตทาง
ธุรกิจ 

 

➢ ร้อยละความพึงพอใจของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา  
➢ ร้อยละของความรู้ของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม/สัมมนา 
➢ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิต

ภาพแรงงาน 

ร้อยละ 75 
ร้อยละ 75
ร้อยละ 3 
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         แผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู   หน่วย : ล้านบาท 

แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2566 7256  2568 2569 2570 
1.1 ยกระดับโรงงานสู่
มาตรฐานการจัดการ
คุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน า
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ยกระดับสู่มาตรฐานระดับชาติ
หรือสากล 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

2. บริหารจัดการน้ าและวาง
ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

1.2 สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า 
OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม

แปรรูปผลผลิตจากปลาเชิง

พาณิชย์ สู่เกษตรมูลค่าสูง 

เพ่ือรองรับการท่องเที่ยวภูมิ

ปัญญาและธรรมชาติ 

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

1.3 ปรับปรุงผลิตภาพการ
ผลิตเพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการแข่งขัน 

1. ให้ค าปรึกษาแนะน า
โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตการลดต้นทุนการผลิต
และการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

2. พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

3. ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพอุตสาหกรรม 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

1.4 รักษาระดับมาตรฐาน
สินค้า OTOP เพ่ือการ
เติบโตที่ยั่งยืน 

ให้ค าปรึกษาแนะน า การ
รักษาระดับมาตรฐานสินค้า 
OTOP 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 
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แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 : พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต และการแข่งขัน 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

6256  7256  2568 2569 2570 
2.1 พัฒนา
ความรู้และทักษะ
บุคลากร
ภาคอุตสาหกรรม
การผลิตเพ่ือ
รองรับการเติบโต
ทางธุรกิจ 

1. ฝึกอบรมบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภาครัฐ
และเอกชน เพื่อรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจ 
(พ.ร.บ.การถ่ายโอนโรงงานให้ อปท). 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

2. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยการออกแบบ
และเทคโนโลยีฟอกย้อมและตกแต่ง
ส าเร็จ 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การผลิตผ้าทอมือ การออกแบบและ 
ตัดเย็บผ้าส าเร็จรูป 

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

รวมงบประมาณแนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  
4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : 1 โครงการ) จ านวน 10 โครงการ 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 1. โครงการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

     กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภูต้องมี
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มต่าง  ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของจังหวัด จ านวน 2 กิจกรรม คือติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกประเภท 
และกิจกรรมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ 
จ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผล เพ่ือทราบถึงผลการด าเนินงานและน าผลที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้การด าเนินงาน
ตามโครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส านักงานอุตสา หกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู จึงได้จัดท าโครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
จังหวัดดังกล่าวขึ้นมา  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือให้มีข้อมูลสรุปผลการท างานน าเสนอผู้บริหารและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน ส่งให้กองตรวจราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
๒. เพ่ือทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผน/ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานใน
ปีงบประมาณต่อไปได้ ๓. เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต : รายงานสรุปผลการท างานและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ผลลัพธ์ : 1. การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
            ๒. ผู้ประกอบการมาช าระค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาที่ก าหนด  
            ๓. ทราบปัญหาอุปสรรคในการช าระค่าธรรมเนียม  
            ๔. การด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ตามภารกิจและยุทธศาสตร์ของกระทรวง 
อุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกประเภท (ค่าธรรมเนียมรายปี ค่าธรรมเนียมต่ออายุ
ใบอนุญาต รวมทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ขยายโรงงาน     
การโอนใบอนุญาตฯ ค่าปรับ ค าขอและการจดทะเบียนเครื่องจักร และค่าธรรมเนียม
เหมืองแร่)  ในปีงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระดับจังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ให้เอ้ือต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยุคใหม่ 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน  
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7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. กิจกรรมการติดตามและจัดเก็บค่าธรรมเนียมทุกประเภท  
๒. ติดตามผลการด าเนินงานของทุกกลุ่มในส านักงานและรายงานผลเป็นรายเดือน  
๓. สรุปผลการด าเนินงานเสนอผู้บริหาร 

9. งบประมาณ 252,000  บาท / ปี 
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 2. จัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ภายใต้

โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการ
นโยบายเชิงพื้นที่ 

2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับ 
ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานมีเครื่องมือในการวางกรอบการด าเนินงานและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยในระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มี
นโยบายให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานตามกรอบ
เวลาของรัฐบาล (๔ปี) แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท า
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณส าหรับหน่วยงานย่อย
ภายในกรมและแผนในภาพรวม ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ตอบสนองนโยบายและให้
ความส าคัญกับการจัดท าแผนในทุกระดับเช่นกัน โดยจัดสรรงบประมาณให้ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู จ านวน 3๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือให้
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปในเชิงพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การก าหนดแผนการปฏิบัติงานที่ตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการและประชาชนที่ เกี่ยวข้อง รวมถึง
ประสิทธิภาพของการจัดท าโครงการ/กิจกรรมเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือผลักดันแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกระทรวงอุตสาหกรรม และส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ไปสู่การปฏิบัติ  
2. เพ่ือพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสภาพแวดล้อม
ใหม่ที่สามารถน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม  
3. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ของส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ไปใช้เป็นกรอบในการจัดค าขอ
งบประมาณ และใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานต่อไป 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดหนองบัวล าภู ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเจ้าหน้าที่ในส านักงานฯ ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดหนองบัวล าภู 
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๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต : แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
ผลลัพธ์ : 1. สามารถใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส าหรับบริการทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม 
ที่สนใจภาคอุตสาหกรรมภายในจังหวัด 
2. น าแผนงาน/โครงการ ไปจัดท าค าของบประมาณ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในส่วนกลางและระดับจังหวัดที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

มีแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566 – 2570) ที่มาจากความเห็นของทุกภาคส่วน ซ่ึงเป็นแผนที่ตอบสนองความ
ต้องการและสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดหนองบัวล าภู 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน  

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. จัดท าแผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรมกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภูเผยแพร่ 

9. งบประมาณ 30,000  บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

  

 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมในภูมิภาค 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

ภาคอุตสาหกรรมเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่มูลค่าเพ่ิม
และการจ้างงาน แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ส่งผล
ให้ภาคเศรษฐกิจต้องชะงักตัวลงและส่วนหนึ่งเป็นผลจากความสามารถด้านการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมไทยที่มีข้อจ ากัดในแง่การสร้างมูลค่าเพ่ิมและความเข้มข้นของการใช้
เทคโนโลยี การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค เป็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ
รัฐบาล กระทรวงอุตสาหกรรมและจังหวัด ซึ่งต้องท าต่อเนื่องอย่างเป็นระบบในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้ในทุก
ระดับ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมูลค่าที่เพ่ิมขึ้น สามารถยืด
หยัดอยู่ได้ภายใต้โครงการสร้างเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันที่ยังไม่สามารถรองรั บการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน อ่อนไหวต่อความผันผวนของเศรษฐกิจ ต้องพ่ึงพาเศรษฐกิจ
ภายนอกประเทศ  
          เพ่ือให้การส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด
ส านักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งในส่วนกลางและส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่ง
เป็นตัวแทนของ กระทรวงอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค สามารถตอบสนองต่อประเด็น
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ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ในการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ SMEs รวมทั้ง
สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการและประชาชนได้ จึงต้องสร้าง
องค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในกระบวนการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ซื้อและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตลอดจนส่งเสริมให้มีการสร้างตราสินค้า ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภูจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริม SMEs 4.0 ด้วยเทคโนโลยี
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและ
วิสาหกิจ ชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ระดับจังหวัดให้มีขีดความสามารถ
ในการด าเนินธุรกิจ 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับน าความรู้ ประสบการณ์ ค าปรึกษาแนะน า และข้อมูลสารสนเทศ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดสามารถน าความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามท่ี
ได้รับบริการค าปรึกษาแนะน าเฉพาะรายได้ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมและด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อเป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการในจังหวัด จ านวน 200 ราย 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุน 

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

จัดฝึกอบรม/สัมมนาทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้
และเสริมสร้าง ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการในระดับ
จังหวัด ให้มีโครงสร้างด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมในกระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการของตลาด 

9. งบประมาณ 500,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 4. โครงการจัดท าข้อมูลเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยบูรณาการข้อมูล

อุตสาหกรรม 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู  ในฐานะตัวแทน กระทรวง
อุตสาหกรรมได้เล็งเห็นความส าคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการใน
ภูมิภาคมาโดยตลอดและเห็นว่าอุตสาหกรรมภาคการผลิตที่ส าคัญของแต่ละจังหวัดหรือนัก
ลงทุนที่สนใจจะลงทุนในแต่ละจังหวัด ควรมีเครื่องมือในการประกอบการตัดสินใจหรือ
เตือนภัยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจล่วงหน้า ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหรือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเตรียมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ  การ
พัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัยเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมระดับจังหวัด เป็นปัจจัยส าคัญท่ีผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจว่าจะเพ่ิมการ
ลงทุน หรือขยายกิจการ หรือไม่ หากมีฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการชี้น าเตือนภัย
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ภาคอุตสาหกรรมเด่น แล้วน ามาประมวลเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับจังหวัด และยังมี
รายงานที่เกี่ยวข้องสามารถน ามาประกอบการลงทุน อีกหลายรายงานด้วยกันอย่างเช่น 
รายงานการศึกษาวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
รายงานภาวะเศรษฐกิจราย 6 เดือน และความเคลื่อนไหวการลงทุนเป็นรายเดือน เป็นต้น 
ข้อมูลผู้ที่มาขอรับบริการนับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงานของผู้บริหาร
ส านักงานฯ ท าให้ทราบข้อมูลและมีหลักฐานของการมาขอรับบริการ สอดคล้องกับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ก าหนดให้หน่วยงานต้องจัดท าฐานรายชื่อผู้ รับบริการที่สามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งรายงานทั้งหมดที่จัดท า ล้วนสามารถน ามาเป็นข้อมูลเตือนภัยในระดับ
จังหวัด 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือให้จังหวัดและกระทรวงอุตสาหกรรมมีข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม 
2. เพ่ือให้มีรายงานการศึกษา วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม คาดการณ์แนวโน้มและเตือนภัยภาวะอุตสาหกรรมสาขาที่ส าคัญภายใน
จังหวัดที่ผู้ประกอบการใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู มีข้อมูล
ที่มีความถูกต้อง ทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงได้สะดวก     

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต : มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ในระดับจังหวัด 
ผลลัพธ์ : 1. มีข้อมูล/เครื่องมือที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุน ธุรกิจอุตสาหกรรม และ
ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการสามารถศึกษาด้วย
ตนเอง 
2. ผู้ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและกิจการเกี่ยวกับแร่ วิสาหกิจชุมชน ประชาชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้ฐานข้อมูลในการตัดสินใจ ในการประกอบการได้อย่าง
แม่นย า 
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3. มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องด้านอุตสาหกรรม  และสามารถน าไปใช้ใน
การบริหาร และก าหนดแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมและตัดสินใจลงทุนและประกอบ
ธุรกิจในระดับจังหวัด แต่ละสาขาอุตสาหกรรม 
4. มีฐานข้อมูลผู้รับบริการเพ่ือช่วยในการสืบค้นและวิเคราะห์สภาวะอุตสาหกรรมใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. มีข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัดรายไตรมาส 
๒. มีรายงานการจัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP: Gross Provincial 
Product) ภาคอุตสาหกรรม ราย 12 เดือน 
3. มีรายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด           
    ๑) รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย ๖ เดือน             
    ๒) รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน     
4. มีฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับบริการ ฐานข้อมูลท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ฐานข้อมูล
เครือข่าย 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน ให้เอ้ือต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยุคใหม่ 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การผลักดันนโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน 

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. จัดท าข้อมูลชี้น าและเตือนภัยทางเศรษฐกิจ ในระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส 
2. จัดท าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคอุตสาหกรรม แบบทางตรง  
(Bottom up) ตามหลักวิชาการที่ สศช. 
3. จัดท ารายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด  โดยต้องด าเนินกิจกรรมย่อย 
ดังนี้  
     3.1 รายงานสภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมราย  6 เดือน  
     3.2 รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนรายเดือน (โดยการจัดเก็บ วิเคราะห์และจัดท า
รายงาน)   
4. จัดท าข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้รับบริการ ข้อมูลท าเนียบโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูลเครือข่าย 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

9. งบประมาณ 60,000  บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบายและแผนงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  

งานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)    
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

สภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็น
ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการ
บางรายสามารถผลิตสินค้าเ พ่ือส่งออกได้  แต่มีผู้ประกอบการจ า นวนมากที่ เป็น
ผู้ประกอบการขนาดย่อม และผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและส่งเสริมเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้ส านักงานมาตรฐานลิต
ภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดท าโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพ่ือเสริมสร้างให้ชุมชนน า
ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
         ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ในส่วนภูมิภาคได้ มอบหมายให้ปฏิบัติงานตามโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการ
ส่งเสริมพัฒนา ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตชุมชนและ
ท้องถิ่น ให้พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และให้ได้รับรองและแสดงเครื่องหมายรับรอง 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

๑. เพ่ือน าภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากลและมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้มีคุณค่าและ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  
3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดง
เครื่องหมายรับรอง  
๔. ส่งเสริมด้านการตลาดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนในการท าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี
คุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๕. เพ่ือยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องตาม
นโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต :  ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน OTOP ใน
พ้ืนที่จังหวัด ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ปีละ 40 ราย/ผลิตภัณฑ์  
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน OTOP มี
ความรู้ความ เข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขัน ของธุรกิจ ระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็งส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ผู้บริโภคมีความ
มั่นใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และสามารถก้าวสู่ตลาดระดับสากล 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน OTOP ในพ้ืนที่
จังหวัดได้รับการ รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน  

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. ให้ความรู้และพัฒนาทักษะการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2. ตรวจติดตามผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

9. งบประมาณ 250,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 6. โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน 

(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

          ภาคเกษตรของประเทศไทย มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
เนื่องจากประชุมชนส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 45 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม และประเทศไทยมีความได้เปรียบในสภาพภูมิประเทศที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ แต่การผลิตในภาคการเกษตรยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล และผลผลิตมี
คุณภาพต่ า ล้นตลาดท าให้มีราคาต่ า ล้นตลาดท าให้มีราคาตกต่ า ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้
เฉลี่ยต่อหัวต่อคนต่อปีค่อนข้างต่ า ส่วนหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรขาดความรู้ในด้านการรักษา
คุณภาพหรือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เป็นสินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรที่มีมูลค่าสูง ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
         เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรฐานราก ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ผ่านการสร้างความตะหนักสร้างองค์ความรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล
ทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การสร้างผู้ประกอบการขนาดย่อมรายใหม่ให้
กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือให้เกษตรกรฐานรากให้มีความภาคภูมิใจและ   
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในจังหวัดหนองบัวล าภู ให้มีความมั่นคง  
ด้านอาชีพ และ  มั่งคั่งด้านรายได้อย่างยั่งยืน 
2. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร (Value Added) ให้กับเกษตรกรจังหวัด
หนองบัวล าภู ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ กลุ่มชุมชนการเกษตร/ สหกรณ์การเกษตร เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์และการตลาด 
3. เพ่ือเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยและพัฒนา (R/D) มาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต 
ทางการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม 
4. เพ่ือพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจเกษตร/ Start Up/SMEs คนตัวเล็ก 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ผลผลิต : 1. สมาชิกกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
การเกษตร/สหกรณ์การเกษตร) เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับองค์ความรู้ด้านการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทางการเกษตร มาตรฐาน การตลาด และการบริหารจัดการองค์กร 
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              2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้
มาตรฐานผลิตภัณฑ์   
ผลลัพธ์ :  เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนามีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนการเกษตร/สหกรณ์
การเกษตร) เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การประกอบกิจการและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรม ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน  

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. อบรมกลุ่มเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ (จ้างเหมา) 

9. งบประมาณ 250,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 7. โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศโลก ท าให้ทั่วโลกมีความห่วงใยในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างมาก จนน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและภาคการผลิตในทุกระดับ โดยเฉพาะภาคการผลิต
อุตสาหกรรมที่ต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ (Green production 
& Green productivity) ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ สร้าง
อาชีพสีเขียว (Green Jobs) เพ่ือผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green 
products) และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (Green demands) การเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) นอกจากพัฒนาเทคโนโลยีและ
น วั ต ก ร ร ม สี เ ขี ย ว  ก า ร ฟ้ื น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ เ สื่ อ ม โ ท ร ม แ ล ะ 
การบริหารจัดการซ้ า (Mitigation & Adaptation) ฯลฯ แล้ว สิ่งที่ส าคัญสูงสุดในการไปสู่ 
เป้าหมายความส าเร็จได้คือ การณรงค์และสร้างจิตส านึกของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ประเทศและเป็นผู้รับผลกระทบโดยตรง ทั้งในแง่บวกและลบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ  
ดังนั้น การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ชุมชน สถานประกอบการ
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้าน
มลพิษในรูปแบบเครือข่ายการเฝ้าระวังที่เน้นการป้องกันแบบเชิงรุก จึงเป็นเรื่องส าคัญที่
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สามารถป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นของสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี ซึ่งการด าเนินการ
เหล่านี้จะส่งผลให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคชุมชน สถาน
ประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและ
น าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยต้องท า
อย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือรณรงค์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชน ในการช่วยกันก ากับดูแลและ   
เฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
รูปแบบเครือข่าย ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการ  
3. เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสังคม
และ สิ่งแวดล้อมให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
4. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มี
ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
5. เพ่ือให้เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง
และยั่งยืน รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 
 

ผลผลิต : การฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มที่จะ
สร้างข้ึนใหม่  
ผลลัพธ์ :  
1. สามารถรณรงค์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในชุมชนในการช่วยกันก ากับดูและและ
เฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมจากการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  
2. ชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมของเครือข่ายฯ ในการ
เฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการ  
3. เครือข่ายร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถาน
ประกอบการที่มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
4. การบริหารจัดการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ส ารวจและก าหนดเขตพ้ืนที่ในการด าเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 20 ราย  
2. ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิม
และกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม่ จ านวน 20 ราย  
3. จดักิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายทั้งกลุ่มเดิม/กลุ่มสร้างขึ้นใหม่ จ านวน 20 ราย 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย 
BCG Model  
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
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8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. ส ารวจและก าหนดเขตพื้นท่ีในการด าเนินการและประชาสัมพันธ์โครงการ  
2. ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกเครือข่ายทั้งกลุ่มเดิม
และกลุ่มที่จะสร้างขึ้นใหม ่ 
3. จัดศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการที่มีศักยภาพและประสบความส า เร็จในการ
ด าเนินงาน  
4. จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายทั้งกลุ่มเดิม/กลุ่มสร้างขึ้นใหม่ 

9. งบประมาณ 30,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 8. โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อนในปัจจุบันรวมถึงแนวโน้มในอนาคต    
ถือเป็นภาวะเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคและการผลิต   
ในทุกระดับ ภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ส าคัญของประเทศ จึงต้องมีการปรับตัว
และพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเติบโตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ    
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ด้วยการลดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในบริเวณ
สถานประกอบการและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ตามลุ่มน้ าสายส าคัญที่ในบางครั้ง
อาจมีน้ าเสียถูกปล่อยลงมาผ่านท่อระบายน้ า คู คลองต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าน้ าเสียเหล่านั้น     
เกิดขึ้นมาจากหลายแหล่งทั้งจากสถานประกอบการ ครัวเรือนและภาคการเกษตรก็ตาม  
แต่ส่วนใหญ่ภาคอุตสาหกรรมถูกมองว่าเป็นตัวการของการเกิดน้ าเสียเป็นล าดับแรกและ
ก่อให้เกิดปัญหาในการประกอบการของโรงงานในพ้ืนที่เกิดเหตุเป็นอย่างมาก  
ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาและปรับปรุง
จุดอ่อน เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม จึงได้ด าเนินการในเชิงรุก ด้วยการก าหนดและวางมาตรการในการตรวจสถาน
ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ าสายหลักที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ าเสียอย่างเข้มข้นและ
ต่อเนื่องให้กับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนกระทรวงอุตสาหกรรม          
ในภูมิภาค เพ่ือสร้างความตระหนักและป้องกันไม่ให้สถานประกอบการสร้างมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม อีกท้ังก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การปฏิบัติเพ่ือสร้างความม่ันใจว่าโรงงาน 
ทั้งที่อยู่ ริมแม่น้ าและในพ้ืนที่ อ่ืนทั่วไป ไม่ให้สร้างมลพิษที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน                     
โดยก าหนดที่จะน าระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาด าเนินการกับสถานประกอบการ 
เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การเริ่มต้นด าเนินการ การเปิดเผยข้อมูลการเข้าไป
ตรวจสอบข้อมูลและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การดูแลสถานประกอบการและ
เฝ้าระวังอุตสาหกรรมให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหากระทบต่อ
ชุมชนและทรัพยากรน้ าและสร้างจิตส านึกของประชน การด าเนินกิจกรรมเพ่ือบริหาร
จัดการลุ่มน้ าและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชน    
สถานประกอบการ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง
การเกิดปัญหาด้านมลพิษในรูปแบบเครือข่ายการเฝ้าระวัง ที่เน้นการป้องกันแบบเชิงรุก  
อันจะส่งผลในการเพ่ิมขีดความสามารถการป้องกันผลกระทบที่ เกิดขึ้นของสถาน
ประกอบการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งการด าเนินการเหล่านี้จะเกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้       
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ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคชุมชน สถานประกอบการและส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน
เฝ้าระวังการเกิดปัญหาด้านมลพิษและน าไปสู่การสร้างมวลชนสัมพันธ์เพ่ือการป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกันอย่างต่อเนื่อง 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางและภูมิภาคของ
กระทรวง อุตสาหกรรม มีข้อมูลในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ทันท่วงที  
2. เพ่ือให้สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดลุ่มน้ า มีระบบการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
วางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสียในแม่น้ าสายส าคัญ  
3. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการที่มี
ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
4. เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของจังหวัด และส่วน                
ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในกลุ่มจังหวัดคณะกรรมการส่งเสริมการด าเนินงานการ
พัฒนาประสิทธิภาพองค์กรให้สามารถบริหารจัดการเครือข่ายอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรม 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์โครงการ 

ผลผลิต : มีข้อมูลในการบริหารจัดการน้ า 
ผลลัพธ์ : โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

โรงงานและธุรกิจอุตสาหกรรม/SMEs มีการจัดระบบการบริหารจัดการน้ าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย 
BCG Model  
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

1. การด าเนินงานจัดเก็บวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพน้ าบริเวณลุ่มน้ าสายหลัก ล าธาร คู 
คลอง และบึง ที่ส าคัญในพื้นที่ต่าง ๆ  
2. กิจกรรมจัดชี้แจงท าความเข้าใจหลักสร้างความยั่งยืนของสถานประกอบการกับชุมชน
ด้วยธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
3. กิจกรรมจัดนิทรรศการ เผยแพร่ข้อมูล และฝึกอบรม  
4. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างสถานประกอบการที่ด าเนินการตามหลักธรรมาภิ
บาล สิ่งแวดล้อมจนประสบความส าเร็จในพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการอ่ืนเพ่ือขยายผลการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 

9. งบประมาณ 25,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
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หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน น าไปสู่ 
การปรับปรุงนโยบายยุทธศาสตร์และกรอบทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาที่บูรณาการ ในทุกมิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความตระหนักใน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเท่าเทียมและเป็นธรรมในสังคม และการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน นอกจากนี้การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมยังต้องให้ความส าคัญ
กับโครงสร้างพ้ืนฐานและโครงสร้างสนับสนุน เพ่ือให้เกิดฐานรากที่มั่นคงในการต่อยอด
ส าหรับการพัฒนาของอุตสาหกรรมรายย่อยได้บนบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่
ว่าจะเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าใน
ระดับสากล การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการด าเนินธุรกิจทั้งในเรื่องของแหล่ง
เงินทุน กฎระเบียบข้อบังคับในการผลิต การน าเข้าและการส่งออก การส่งเสริมการใช้ทุน
มนุษย์ผ่านการส่งเสริมการผลิตบนฐานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น การ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวของ กระทรวงอุตสาหกรรมตั้งอยู่บนแนวคิดความสมัครใจ
ของสถานประกอบการที่ต้องการด าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยด าเนินการอย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ จากระดับที่ง่ายไปสู่ระดับที่
ยาก ในอดีต UNIDO ได้ริเริ่มนโยบายสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Industry) ในปี พ.ศ. 2552 และได้เริ่มสร้างกรอบความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) ในปี พ.ศ. 2554 แต่แนวทาง
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวของ UNIDO ยังเป็นนามธรรมและขาดขั้นตอนการพัฒนาสู่
การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวท าให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมไม่ทราบว่าต้องเริ่ม
ด าเนินการได้อย่างไร เพ่ือให้แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวให้เป็น
รูปธรรมสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้น าหลักการบริหารจัดการ
คุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management - TQM) ผนวกกับหลักการสร้าง
ความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Triple Bottom Line) พัฒนาและ
ปรับปรุงเป็นหลักการของ “อุตสาหกรรมสีเขียว” บนพ้ืนฐานส าคัญของ 2 เสาหลัก คือ 
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ขององค์กร  
          ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจึงเห็นควรให้มีการด าเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ประกอบการให้ได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของสถานประกอบการภายในจังหวัดหนองบัวล าภู 

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการในจังหวัดให้ได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ผลผลิต : สถานประกอบการได้รับการยกระดับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 5 
แห่ง/ปี 
ผลลัพธ์ : สถานประกอบการในจังหวัดหนองบัวล าภู และมีระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น เห็นความส าคัญของการเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

1. สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จ านวน 5 ราย/ปี 
2. สถานประกอบการได้รับการยกระดับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จ านวน 5 แห่ง/ปี 
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๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66 - ๒570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนด้วย 
BCG Model  
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม – กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

ให้ค าปรึกษาแนะน าสถานประกอบการในการขอใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว 

9. งบประมาณ 20,000 บาท / ป ี
10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ 10. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

2. ความส าคัญ
ของโครงการ 
หลักการและ
เหตุผล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มี
เป้าหมายหลัก ในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่กลุ่มรายได้สูง ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน กลุ่ม OTOP เป็นภาคการผลิตที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญในการเพ่ิมมูลค่าสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ควร
ค านึงถึงการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าก่อให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้ของผู้ประกอบการที่เพ่ิมสูงขึ้น 
         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อม ท าให้ยอดการจ าหน่ายสินค้าและรายได้ลดลงอย่างน่าใจหาย ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 
OTOP  โดยการน าองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
เตรียมพร้อมส าหรับการจ าหน่ายสินค้าทั้งแบบ offline และ online สามารถแข่งขันได้ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งท าให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ให้กับราษฎรใน
จังหวัดหนองบัวล าภู  

3. วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

1. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 
OTOP 
2. เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 
3. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)                                45 
 
 

๔. ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ของ
โครงการ 

ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ 
ผลลัพธ์ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
โครงการ 

ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP มีผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 ผลิตภัณฑ์ และมีบรรจุภัณฑ์
ทดลองตลาดไม่น้อยกว่าผลิตภัณฑ์ละ 500 ชิ้น 

๖. ความ
เชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ และ
ภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
- แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค 
- แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประเด็นการพัฒนา
ที่ 2 การส่งเสริมและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม  การค้า และการลงทุน  

7. ระยะเวลา เดือนตุลาคม - กันยายน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
8. กิจกรรม
ส าคัญ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์           

9. งบประมาณ 410,000 บาท /งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

10. ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 
 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)                                46 
 
 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และแผนปฏิบัติการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

 

 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ  

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 
- 2570) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด  

ปี พ.ศ. 2566 - 
2570 

แผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด
หนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

วิสัยทัศน์ 

 

ปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่
อุตสาหกรรมยุคใหม่ให้
เติบโตอย่างยั่งยืน 

บูรณาการและ
ขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เติบโต 
อย่างยั่งยืน 

หนองบัวล าภู เมืองนา่
อยู่ น่าเที่ยว 

อุตสาหกรรมการผลิต 
การเกษตร การแปรรูปและ
วิสาหกิจชุมชน ที่รับผิดชอบ
ต่อสังคมและเป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

ที่ 1 

การยกระดับขีด
ความสามารถของ
ผู้ประกอบการและ
ภาคอุตสาหกรรมด้วย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

การผลักดันนโยบายและ
แผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และยกระดับ
คุณภาพชีวิต                                                

การเพิ่มขีดความสามารถใน
การผลิต และสร้าง
มูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน และเปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย BCG 
Model 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

ที่ 2 

การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน
ให้เอ้ือต่อการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมยุคใหม่ 

การพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจอุตสาหกรรม
ในส่วนภูมิภาค 

การส่งเสริมและเพิ่ม
มูลค่าสินค้า
การเกษตร 
อุตสาหกรรม  การค้า  
และการลงทุน 

การพัฒนาผู้ประกอบการ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
และการแข่งขัน 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

ที่ 3 

การเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
ด้วย BCG Model 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่าง
ยั่งยืนด้วย BCG 
Model 

การยกระดับ
มาตรฐานการ
ท่องเที่ยวและบริการ 
 

 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

ที่ 4 

การพัฒนาองค์กรสู่องค์กร
ดิจิทัลเพื่อให้บริการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะ
องค์กรเพ่ือยกระดับ
การให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ประเด็น
การ

พัฒนา 

ที่ 5 

  การสร้างความมัน่คง 
ปลอดภัยในชีวติ 
และทรัพย์สนิของ
ประชาชน 

 



แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวล าภู ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)                                47 
 
 

4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนาจังหวัด  

 สอจ.หนองบัวล าภู ได้รับจัดสรรงบจังหวัด (สนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 โครงการ คือ โครงการพัฒนาขีดความสามาถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชน และ OTOP งบประมาณ 215,000 บาท ผลการด าเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจ านวน 4 กลุ่ม      
ได้เข้าร่วมโครงการ โดยได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ ให้ทดลองตลาดไม่น้อยกว่ารูปแบบละ 300 ชิ้น 
จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ (จ านวน 3 กลุ่ม) และได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ จ านวน 2 รูปแบบ (จ านวน 1 กลุ่ม) พร้อมมี
บรรจุภัณฑ์ให้ทดลองตลาด ไม่น้อยกว่ารูปแบบละ 500 ชิ้น โดยผลลัพธ์ของโครงการคือผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์
ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สอจ.หนองบัวล าภู ได้จัดท าค าของบจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คือ โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผ้าทอหนองบัวล าภู วงเงิน 404,700 บาท และงบจังหวัด
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คือ ยกระดับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
วงเงิน 410,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาระดับจังหวัดแล้ว 
 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาขีดความสามาถในการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และ OTOP 
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4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สอจ. ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2564 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สอจ.หนองบัวล าภู ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดหนองบัวล าภู พ.ศ. 2564 - 2565 (ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์       
การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างการรับรู้ 
และความเข้าใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง เป็นข้อมูลประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานและจัดท าค าของบประมาณในปีต่อไป 

 
ภาพกิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด 
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