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แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดหนองบัวลาภู
1. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดหนองบัวลาภู
หนองบัวลาภูแต่เดิมประมาณ พ .ศ. 2106 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชแห่งเวียงจันทน์ ได้นาผู้คนอพยพเข้ามาอาศัยและสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นที่บริเวณหนอง
ซาช้าง ซึ่งเป็นหนองน้าขนาดใหญ่เชิงเขาภูพาน และยกฐานะเป็นเมือง “จาปานครกาบแก้วบัวบาน ” มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของเมืองเวียงจันทน์ แต่คนทั่วไปเรียกชื่อ
เมืองตามลักษณะภูมิประเทศว่า “เมืองหนองบัวลุ่มภู” ซึ่งเป็นต้นกาเนิดของเมืองหนองบัวลาภูในปัจจุบัน
พ.ศ. 2117 ในระหว่างที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุ 19 พรรษา โดยได้ประทับพักแรมที่บริเวณ
หนองซาช้างแห่งนี้ (หนองบัวลาภูปัจจุบัน)
ในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรี โปรดเกล้าให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยกกองทัพไปตีเวียงจันทน์ได้สาเร็จ นครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน
หรือหนองบัวลาภู จึงขึ้นกับราชอาณาจักรไทยตั้งแต่นั้นมา
พ.ศ. 2450 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้กระทรวง มหาดไทยรวมเมืองต่างๆ ในบริเวณหมากแข้งตั้งเป็นเมืองจัตวา
เรียกว่าเมืองอุดรธานี ส่วนเมืองสังกัดในบริเวณให้มีฐานะเป็นอาเภอเมืองหนองบัวลาภูจึงกลายเป็น “อาเภอหนองบัวลาภู ” ขึ้นกับจังหวัดอุดรธานีซึ่งมีความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดมา
เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจมายังส่วนภูมิภาค เพื่อประโยชน์ในการปกครอง การให้บริการของรัฐ การอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ตลอดจนความมั่นคงของชาติ คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดหนองบัวลาภู แล้วประกาศจัดตั้งเป็นจังหวัดหนองบัวลาภู เมื่อวันที่ 1
ธันวาคม 2536
1.1 ขนาดและที่ตั้ง
จังหวัดหนองบัวลาภูมีพื้นที่ประมาณ 3 ,859.086 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2 ,411,929 ไร่ ขนาดของพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 2.21 ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 0.75 ของประเทศ ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 608 กิโลเมตร ตามทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 228 (กรุงเทพมหานคร - สีคิ้ว- ชัยภูมิ- ชุมแพ-ศรีบุญเรือง-หนองบัวลาภู) มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเลย
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1.2 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ภูมิประเทศจะเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่สูงจากระดับน้าทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 200 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายและลูกรัง ลักษณะภูมิอากาศ แบ่ง
ออกเป็น 3 ฤดู เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับมรสุมที่พัดผ่านประจาปี จัดอยู่ใน
ประเภทภูมิอากาศแบบพื้นเมืองร้อนเฉพาะฤดู กล่าวคือ จะมีฝนตกเฉพาะฤดูฝน สลับกับช่วงแห้งแล้งในฤดูหนาวและร้อน
1.3 การปกครองและประชากร
1.3.1 การปกครอง จังหวัดหนองบัวลาภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อาเภอ 59 ตาบล 687 หมู่บ้าน
1.3.2 การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู 1 แห่ง เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู 1 แห่ง เทศบาลตาบล 23 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล 43 แห่ง
1.3.3 ประชากร จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ก รมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดหนองบัวลาภู มีประชากรทั้งสิ้น 510 ,734 คน
เป็นชาย 255,910 คนหรือร้อยละ 50.1 เป็นหญิง 254,824 คน หรือร้อยละ 49.9 อัตราความเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.13 ความหนาแน่นของประชากรทั้งจังหวัด
เท่ากับ 132.2 คน/ตารางกิโลเมตร
1.4 อาชีพและการจ้างงาน
ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลาภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสาปะหลัง อ้อย
โรงงาน ดังนั้นหากปีใดประสบปัญหาฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรมักได้รับผลกระทบทาให้ต้องออกไปหางานทาต่างถิ่น
สถานการณ์ด้านแรงงาน ปี พ.ศ. 2559 ประชากรจานวน 510,191 คน อยู่ในกาลังแรงงาน 238,833 คน ประกอบไปด้วยผู้มีงานทา 236,572 คน อยู่ใน
ภาคเกษตรกรรม 103,694 คน หรือร้อยละ 55.36 นอกภาคการเกษตรจานวน 105,608 คนหรือร้อยละ 44.64 โดยทางานสาขาการขายส่ง ขายปลีก มากที่สุด
รองลงมาเป็นสาขาการผลิต และมีผู้ว่างงาน 2,216 คน
1.5 เศรษฐกิจ
สถานการณ์เศรษฐกิจของจังหวัดหนองบัวลาภู ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจาปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 19,959 ล้านบาท สาขาการผลิตที่มี
มูลค่าการผลิตสูงที่สุด 3 ลาดับแรก คือ สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ มีส่วนแบ่งมูลค่า 5 ,299 ล้านบาท (ร้อยละ 26.55) ของมูลค่าการผลิตทั้งจังหวัด
ลาดับที่สองคือ สาขาการศึกษา มูลค่า 3,473 ล้านบาท (ร้อยละ 17.40) และลาดับที่สามคือสาขาการขายส่งการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ จักรยานยนต์ ของใช้
ส่วนบุคคล และของใช้ในครัวเรือน มูลค่า 2 ,505 ล้านบาท (ร้อยละ 12.55) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือ รายได้เฉลี่ยต่อหัว ประชากร (Per Capita GRP)
41,963 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งมีอัตราลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จัดเป็นลาดับที่ 20 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และลาดับที่ 77 ของประเทศไทย
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1.6 การคมนาคม การขนส่ง และการสื่อสาร
1.6.1 การคมนาคมและขนส่ง จังหวัดหนองบัวลาภู มีการคมนาคมติดต่อกับจังหวัดต่างๆ ได้เฉพาะทางรถยนต์เท่านั้น และภายในจังหวัดมีถนนเชื่อมระหว่าง
อาเภอต่างๆ สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล
1.6.2 การสื่อสาร ในปีงบประมาณ 2559 จังหวัดหนองบัวลาภู มีที่ทาการไปรษณีย์รวม 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 อาเภอ (อาเภอนาวังไม่มีที่ทาการไปรษณีย์) การ
โทรศัพท์ ในปีงบประมาณ 2559 มีจานวนเลขหมายทั้งสิ้น 12,613 เลขหมาย เป็นเลขหมายที่มีผู้เช่า 4,270 เลขหมาย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปี พ.ศ. 2559 สารวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จานวน 437,362 คน การใช้โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ
76.15 การใช้อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 33.08 การใช้คอมพิวเตอร์ ร้อยละ 25.08
1.7 การสาธารณูปโภค
1.7.1 การประปา จังหวัดหนองบัวลาภูในปี 2559 ผลิตน้าได้ทั้งสิ้น 3,502,482 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณน้าที่จ่ายให้แก่ผู้ใช้ 3,248,826 ลูกบาศก์เมตร
หรือร้อยละ 92.75 ของปริมาณที่ผลิตทั้งจังหวัดมีผู้ใช้น้าประปาทั้งสิ้น 11,193 ราย
1.7.2 การไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในปีงบประมาณ 2559 ทั้งสิ้น 272 ล้านยูนิต ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในประเภทที่อยู่อาศัยประมาณร้อยละ 50.24 ของ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาเป็นสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมประมาณ ร้อยละ 47.38 และอื่น ๆ ร้อยละ 2.38
1.8 การศึกษา
จังหวัดหนองบัวลาภู ในปีการศึกษา 255 9 มีจานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 629 แห่ง มีห้องเรียน 4,044 ห้อง จานวนครู ทั้งภาครัฐและเอกชน 4,201 คน และ
นักเรียน 95,838 คน คิดเป็นอัตราส่วน นักเรียน 23 คน ต่อครู 1 คน และนักเรียน 23 คน ต่อ 1 ห้องเรียน
1.9 การสาธารณสุข
การสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลาภูในปี 2559 พบว่า มีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 แห่ง จานวน 608 เตียง โรงพยาบาลเอกชน 1 แห่ง จานวน
50 เตียง นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 89 แห่งคลินิ กเอกชน 117 แห่ง มีจานวน แพทย์ ทั้งหมด 91 คน ทันตแพทย์ 37 คน เภสัชกร 57 คน
พยาบาล 673 คน จานวนผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจานวนทั้งสิ้น 708 ,455 คน มีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากร 1 : 8,051 คน (คิดจากจานวนแพทย์ที่อยู่ใน
โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)
1.10 การท่องเที่ยว
จานวนนักท่องเที ยวที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภูทั้งคนไทยและต่างชาติ ปี 2559 จานวน 344,042 คน มีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวน 336.65
ล้านบาท จังหวัดหนองบัวลาภู มีสถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักกันดีและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายแห่ง ดังนี้
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1.10.1 พระราชานุสาวรีย์และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สร้างเป็นอนุสรณ์ครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จมาประทับพักแรมที่เมืองหนองบัวลาภู
เมื่อ พ.ศ. 2117 ระหว่างยกทัพไปตีกรุงศรีสัตตนาคนหุต ตั้งอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองบัว หน้าที่ว่าการอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ผู้ที่เดินทางมายังจังหวัด
หนองบัวลาภู ควรได้แวะเคารพสักการะเพื่อความเป็นศิริมงคล
1.10.2 อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคา ภูเก้าเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่ น้าตกเฒ่าโต้ ลานหิน ภาพแกะสลักและลายเขียนสีบน
ผนังหินที่มีอายุเก่าแก่นับในปีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ รอยพระพุทธบาทและอุดมไปด้วยป่าไม้เบญจพรรณอันร่มรื่น ภูพานคาเป็นเทือกเขา ทอดขนาน อ่างเก็บน้าเขื่อน
อุบลรัตน์ มีภูมิประเทศที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สาหรับการล่องเรือ แพริมน้า รับประทานอาหารสด ปลาน้าจืดและพักแรมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
1.10.3 วัดถ้ากลองเพลและพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว วัดถ้ากลองเพลเดิมเป็นที่จาพรรษาของหลวงปู่ขาวอนาลโย พระอริยสงฆ์ ซึ่งมีจริยวัตรงดงามเป็นที่เลื่อมใส
ศรัทธา ปัจจุบันเป็นสถานที่อันสงบร่มรื่น เหมาะแก่การสารวมใจปฏิบัติธรรม ในอาณาบริเวณมีสิ่งที่ควรเยี่ยมชมได้แก่ กลองโบราณ พระพุทธรูปจาหลักในก้อนหิน และ
พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว ซึ่งพุทธศาสนิกชนจาต้องหาโอกาสไปกราบไหว้เพื่อเป็น สิริมงคลวัดถ้ากลองเพลตั้งอยู่ในเขตอาเภอเมืองหนองบัวลาภู บนทาง
หลวงหมายเลข 210 เส้นทางหนองบัว - อุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดหนองบัวลาภู 15 กิโลเมตร
1.10.4 ถ้าเอราวัณ สภาพเป็นถ้าหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเขาสูงลักษณะคล้ายช้างนอนในเขต พื้นที่บ้านผาอินทร์แปลง ต .วังทอง อ.นาวัง ห่างจากตัวอาเภอ 22
กิโลเมตร ภายในถ้าประกอบด้วยหินงอก หินย้อย สลักเสลา สวยงาม และมีความกว้างขวาง บรรจุคนได้ประมาณ 1,000
คน การเดินทางไปเยี่ยมชมถ้าเอราวัณ
นอกจากจะได้สัมผัสจิตรกรรมธรรมชาติในถ้าแล้ว จากบันไดทางขึ้น 600 ขั้น ถึงบริเวณปากถ้านักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างที่สวยงามของจังหวัด
หนองบัวลาภูอีกด้วย
1.10.5 พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี อยู่บนเทือกเขาภูพานคา บริเวณบ้านห้วยเดื่อ ต.โนนทัน อ.เมืองหนองบัวลาภู เป็นแหล่งค้นพบชั้นหอยที่เป็นฟอสซิล
ฟอสซิลดังกล่าว เป็นหอยกาบคู่ อยู่ในยุคจูแรสสิคตอนปลาย อายุประมาณ 145 – 157 ล้านปี ปัจจุบันมีการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณชีววิทยา ภายในจัดแสดงความ
เป็นไปของโลกยุคโบราณ และวิวัฒนาการหอยดึกดาบรรพ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ
1.10.6 แหล่งโบราณคดี แหล่งโบราณคดีที่อยู่ในเขตอาเภอ โนนสังโดยรวมมีทั้งหมด 8 แห่ง ในที่นี้นาเสนอโดยสังเขป 3 แหล่ง คือ
1) แหล่งโบราณคดีโนนสัง ตั้งอยู่ที่บ้านกุดคอเมย ต. กุดดู่ อ. โนนสัง กรมศิลปากรสารวจ เมื่อ พ.ศ. 2524 ลักษณะของโบราณสถาน เป็นเนินดินที่มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 150 เมตร พบหลักฐานทางโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผาทั้งแบบผิวเรียบและแบบแตกต่าง การ
เขียนสีและวาดลวดลายต่างๆ แวดินเผา หินบดยา เครื่องมือเหล็ก เครื่องประดับสาริด อายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว
2) แหล่งโบราณคดีโนนพร้าว ตั้งอยู่ที่บ้านกุดคอเมย ต. กุดดู่ อ. โนนสัง แหล่งโบราณคดีโนนสั ง มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150
เมตร สูงประมาณ 2 เมตร จากที่ราบโดยรอบ พบหลักฐานต่อเนื่อง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทวาราวดีและล้านช้าง และจากการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุกับ
แหล่งโบราณคดีใกล้เคียง สามารถกาหนดอายุได้ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว และโบราณวัตถุวัฒนธรรมล้านช้าง ประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 - 24
/3) แหล่งโบราณคดี....
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3) แหล่งโบราณคดีโนนดอนกลาง (โนนป่ากล้วย) ตั้งอยู่ที่บ้านกุดกวางสร้อย ต.บ้านถิ่น อ. โนนสัง นายวิลเลี่ยม โซฟเฟลอร์ ขออนุญาตกรมศิลปากรขุด
ค้นเมื่อ พ.ศ. 2517 และหน่วยศิลปากรที่ 7 ขอนแก่น ขุดค้นเมื่อ พ.ศ. 2536 ลักษณะของโบราณสถานเป็นเนินดินขนาด 155 x 200 เมตร สูงประมาณ 2 – 3
เมตร จากที่ราบโดยรวมพบหลักฐานที่สามารถกาหนดอายุได้ประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว และหลักฐานโบราณวัตถุวัฒนธรรมล้านช้างอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 23 - 24
การเดินทางไปยังแหล่งโบราณคดีนี้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2146 เส้นทางหนองบัวลาภู ไปอาเภอโนนสัง ระยะทางประมาณ 36 กิโลเมตร
1.10.7 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “ภูพานน้อย และวนอุทยานบัวบาน ” ภูพานน้อย และวนอุทยานบัวบาน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของจังหวัดหนองบัวลาภู
ห่างจากตัวเมืองประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ที่ทอดตัวยาวจากทิศตะวันออกของอาเภอเมืองหนองบัวลาภู ไปทางทิศใต้สู่เทือกเขาภูเก้า อาเภอ
โนนสัง มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง 60% ป่าเบญจพรรณ 40% ไม้เด่น คือ ไม้เต็ง รัง แดงและมีสมุนไพรพื้นบ้านหลายชนิด เช่น ตีนนก หว้าเล็ก ซ่านใหญ่ แคขาว พังดี เป็นต้น
1.11 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.
11.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลาภู เป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินค่อนข้างตื้น ชั้นล่างเป็นดินเหนียว ดินลูกรัง มีการ
ระบายน้าค่อนข้างเร็วพบอยู่ในเขตอาเภอศรีบุญเรือ ง โนนสัง และเมือง ส่วนชั้นบนเป็นดินเหนียวปนทรายชั้นล่างเป็นดินลูกรัง พบอยู่ในเขตอาเภอสุวรรณคูหา นอกจากนี้
ยังพบการชะล้างพังทลายของดินที่อาเภอนากลาง นาวัง และสุวรรณคูหา
1.
11.2 ทรัพยากรป่า จังหวัดหนองบัวลาภูมีพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งสิ้น 1,521,499 ไร่ โดยทั่วไปเป็นป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ มีพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของจังหวัด มีจานวน 6 ป่า และกรมป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จานวนประมาณ 1,208,811 ไร่ ซึ่งถูกบุกรุก
ทาลาย 13 ไร่ 6 งาน คงเหลือพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นป่าอนุรักษ์และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ รวม 312,675 ไร่ คิดเป็น 13% ของพื้นที่จังหวัดแผนที่แสดงพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัด
หนองบัวลาภู
1.11.3 ทรัพยากรน้า พื้นที่ของจังหวัดหนองบัวลาภู ได้แบ่งแหล่งน้าตามประเภทการใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) แหล่งน้าธรรมชาติ โดยแบ่งตามพื้นที่ลุ่มน้าหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 2 ลุ่มน้า คือ
เขตลุ่มน้าชีประกอบด้วยลุ่มน้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้าลาพะเนียง ลุ่มน้าพวย ลุ่มน้าพอง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขตอาเภอโนนสัง อาเภอศรีบุญ
เรือง และอาเภอนากลางบางส่วน
เขตลุ่มน้าโขง ประกอบด้วยลุ่มน้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้าห้วยโมง และลุ่มน้าห้วยหลวง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในเขต อาเภอเมือง อาเภอสุวรรณคูหา
และอาเภอนากลางบางส่วน
นอกจากนี้ยังมีบึงและหนองน้าธรรมชาติ กระจัดกระจายอยู่ในตอนล่างของจังหวัดโดยเฉพาะในเขตอาเภอโนนสัง
/2) แหล่งน้าชลประทาน...
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2) แหล่งน้าชลประทาน จังหวัดหนองบัวลาภู มีแหล่งน้าชลประทานขนาดกลางเพียง 2 โครงการเท่านั้น คือ โครงการอ่างเก็บน้าห้วยเหล่ายาง
บ้านภูพานทอง ตาบลหนองบัว อาเภอเมือง ซึ่งมีขนาดความจุประมาณ 2.14 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์รวมกันประมาณ 2 ,000 ไร่ และโครงการอ่างเก็บ
น้าห้วยน้าบอง บ้ านตาดไฮ ตาบลโคกม่วง อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู ขนาดความจุอ่างเก็บน้า 20.80 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์รวมประมาณ
3,677 ไร่ ที่เหลืออื่น ๆ จะเป็นโครงการขนาดเล็ก จานวน 36 โครงการ ฝายคอนกรีต จานวน 53 แห่ง ซึ่งมีขนาดความจุรวมกันประมาณ 59 ,399,832 ลูกบาศก์
เมตร มีพื้นที่รับประโยชน์รวมกันประมาณ 63,391 ไร่
3) น้าอุปโภคบริโภค จังหวัดหนองบัวลาภู มีประชากรในเขตเมือง (เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู) 21 ,542 คน มีความต้องการน้ากินและน้าใช้
ในเขตเมืองประมาณ 107 ,710 ลิตร และ 4 ,308,400 ลิตร และประชากรนอกเขตเมือง 473 ,505 คน มีความต้องการน้ากินและน้าใช้นอกเขตเมืองประมาณ
2,367,525 ลิตร และ 21,307,725 ลิตร ตามลาดับ
4) น้าเพื่อการเกษตร แหล่งน้าที่ประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลาภูใช้เพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้าผิวดินตามธรรมชาติและที่สร้าง
ขึ้น เช่น อ่างเก็บน้า ลาห้วย หนองน้า สระน้า ฝาย คลองส่งน้าชลประทาน และสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า เป็นต้น
1.11.4 ขยะมูลฝอย
ปริมาณขยะมูลฝอยในจังหวัดหนองบัวลาภู รวมทั้งสิ้น 498 ตันต่อวัน แบ่งเป็นในเขตเทศบาล 228 ตันต่อวัน นอกเขตเทศบาล
270 ตันต่อวัน โดยจังหวัดหนองบัวลาภูได้แบ่งกลุ่มพื้นที่เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอย (Clustering) ออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
2) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลนากลาง
3) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลโนนสัง
4) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย
๕) กลุ่มพื้นที่เทศบาลตาบลสุวรรณ
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของจังหวัดหนองบัวลาภู
1. วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision)
“หนองบัวลาภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว”
2. พันธกิจ (Mission)
3.2.1 พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3.2.2 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้คนทุกกลุ่มในสังคม
3.2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
3.2.4 จัดระบบ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เป้าประสงค์รวม (Goal)
เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลาภูเป็นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท2ี่ การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
3 การส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
5. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและกลยุทธ์รายประเด็นยุทธศาสตร์
5.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
1. คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-net ระดับม.ปลายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
/2. จานวน...

๘

2. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เพิ่มขึ้น 1 ปี
3. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับม.ปลายและอาชีวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
4. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี
5. แรงงานมีประกันสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
6. ประชากรผู้พิการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากภาครัฐเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95
7. ประชากรเป็นโรคที่ไม่ใช่โรคติดต่อ NCD (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 0.25 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และเร่งรัดยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล (3R 8C)
2. ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (โครงการ To Be Number One)
3. พัฒนาศักยภาพของครัวเรือนและชุมชนในการประกอบสัมมาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบประกันสังคมและสวัสดิการของรัฐ
5. สร้างภูมิคุ้นกันทางสังคมให้กับคนในสังคมและผู้พิการ พัฒนาให้มีความเข้มแข็งตลอดช่วงชีวิต
6. ส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
5.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 ต่อปี
2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้น 500 บาทต่อปี
3. พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3 ต่อปี
4. การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. บริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
/3. ส่งเสริม...
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3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. พัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ผลิต ผู้ประกอบการด้วยองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่งเสริมการตลาด
5. พัฒนาศักยภาพแรงงาน ผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพและมีรายได้
5.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
2. จานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามศักยภาพของพื้นที่
2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
3. พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4. สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของพื้นที่
5. ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
5.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
1. สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อปี
2. ปริมาณขยะ
(ต่อปี) ลดลงร้อยละ 5 ต่อปี
3.
ค่าคุณภาพน้าดีขึ้นจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 1 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วม
2. บริหารจัดการขยะและน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
/3. สร้าง...
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3. สร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อความสงบสุข
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (KPI and Target)
1. คดีชีวิต ร่างกาย เพศ และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อแสนประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
2. อุบัติเหตุบนท้องถนน (ต่อ
แสนประชากร) ลดลงร้อยละ 2.5 ต่อปี
กลยุทธ์ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. รณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุบนท้องถนน

