
   

ส่วนที่ 1 
 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
๑. ด้านกายภาพ 

1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต   
(1)  ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลภูวง จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2542    
ได้รับการยกฐานะเป็น  เทศบาลต าบลภูวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  28  กุมภาพันธ์  2551 

 ต าบลภูวง  เป็นหนึ่งในจ านวน  6  ต าบล  ของอ าเภอหนองสูง  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
อ าเภอหนองสูง  ถนนสายส าคัญ  คือ  ถนน  รพช.  หมายเลข  3002  สายหนองสูง - ป่งแดง  เชื่อมต่อระหว่าง
อ าเภอหนองสูงกับอ าเภอเมืองมุกดาหาร  ต าบลภูวงอยู่ห่างจากตัวอ าเภอหนองสูงเป็นระยะทางประมาณ                        
7  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดมุกดาหารประมาณ  55  กิโลเมตร   

(2)  อาณาเขต 
        ทิศเหนือ ติดกับภูผากูด , ต าบลค าบก  อ าเภอค าชะอี 
          ทิศตะวันออก  ติดกับต าบลนาโสก  อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
         ทิศตะวันตก     ติดกับบ้านคันแท  ต าบลหนองสูง  อ าเภอหนองสูง 
                 ทิศใต้  ติดกับภูผาขาม , ต าบลหนองสูงใต้  อ าเภอหนองสูง  และต าบลร่มเกล้า  
     อ าเภอนิคมค าสร้อย 
  

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ต ำบลภูวงตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่รำบระหว่ำงแนวภูเขำ  โดยมีภูเขำขนำบทำงทิศเหนือและทิศใต ้     

ทั้งสองข้ำง  คือภูผำขำมและภูผำกูด  ลักษณะป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณยังอยู่ในสภำพสมบรูณ์  และในป่ำไม้ยังมี    
พืชสมุนไพรหลำกหลำยชนิด  สัตว์ป่ำอำศัยอยู่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบระหว่ำงภูเขำและป่ำเบญจพรรณ  มีกำร
ตั้งบ้ำนเรือนที่อยู่อำศัยและกำรท ำกำรเกษตรตำมท่ีรำบเชิงเขำ 
  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ซึ่งเป็นลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่าง 

เด่นชัด  เปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู ดังนี้   
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้พัดน าความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพลของ  ร่องความกดอากาศต่ าหรือ
ร่องมรสุม พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้น
ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย  

ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับ 
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า อากาศหนาวเย็นที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในฤดูนี้มัก 
ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย  
                                                                                                                                ฤดูร้อน... 
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ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจากมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ข้ัวโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ 
เดือนเมษายน ดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะ 
อากาศจึงร้อนอบอา้วทั่วไป จะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง 

 

 1.4  ลักษณะของดิน 
  พ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย 

 

 1.5  ลักษณะของแหล่งน้้า 
  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญในพื้นที่  คือ ล ำห้วยบังอี่,  ห้วยไร,่  ห้วยมะแหน่งน้อย - ใหญ,่  
ห้วยคันแท เป็นต้น 
 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะภูเขำป่ำไมเ้ป็นป่ำเบญจพรรณและยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์  
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง   

   ต าบลภูวงแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน ดังนี้ 
            1. บ้านวังไฮ    หมู่ที่  1    ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมลอ     จันปุ่ม            
  2. บ้านวังไฮ    หมู่ที่  2         ผู้ใหญ่บ้าน    นายณัฐพงษ์  ระนา 
  3. บ้านผาขาม   หมู่ที่  3         ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญศรี    เสียงเย็น 
  4. บ้านบุ่ง  หมู่ที่  4         ก านันต าบลภูวง    นายจ านงค์    สุริยะวงค์ 
  5. บ้านบุ่ง  หมู่ที่  5         ผู้ใหญ่บ้าน        นายบรรชี      สุพรรณโมก 
  6. บ้านนาตะแบง   หมู่ที่  6        ผู้ใหญ่บ้าน     นายจันทา      จ าปา 

 7. บ้านนาตะแบง   หมู่ที่  7        ผู้ใหญ่บ้าน    นายสรศักดิ์    จ าปา 

 
ส้านักงานเทศบาลต้าบลภูวง  

       ตั้งอยู่  เลขที่  139  หมู่  1  ต าบลภูวง  อ าเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร  
(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ. 2557)                

-  โทรศัพท์  0-4266-4959, ๐-4266-4960   
-  โทรสาร   0-4266-4960   

 

 
 
 
 
 

แผนที่… 
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แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลต้าบลภูวง 

 
 

 
 
 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ้านวนประชากร 

 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บ้านวงัไฮ 
140  ครัวเรือน 247 คน 252 คน 

2 บ้านวงัไฮ 
131  ครัวเรือน 189 คน 191 คน 

3 บ้านผาขาม 
52  ครัวเรือน 91 คน 101 คน 

4 บ้านบุ่ง  
126  ครัวเรือน 251 คน 244 คน 

5 บ้านบุ่ง  
90  ครัวเรือน 171 คน 174 คน 

6 บ้านนาตะแบง 
85  ครัวเรือน 147 คน 169 คน 

7 บ้านนาตะแบง 
118  ครัวเรือน 257 คน 224 คน 

 

วันท่ีอ้างอิง 08/2559   

 
13.1 ช่วง… 
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3.1  ช่วงอายุและจ้านวนประชากร 

 
หญิง ชาย หมายเหตุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 281  คน 280  คน อายุต่ ากว่า 18 ปี 

จ านวนประชากร 908  คน 882  คน อายุ 18-60 ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 164  คน 192  คน อายุมากกว่า 60 ปี 

รวม 1,353   คน 1,354   คน ทั้งสิ้น    2,707   คน 
 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา 
 

สังกัด สพฐ. ทต. ภูวง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลภูวง 
            - จ านวนครูผู้ดูแลเด็ก 
            - จ านวนผู้ดูแลเด็ก 
            - จ านวนนักเรียน 
 
2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล 
      2.1  โรงเรียนบ้านวังไฮ 
            -  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
      2.2  โรงเรียนบ้านบุ่ง 
            -  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3  แห่ง 
 

22  คน 
71  คน 

- 
- 

 
 

15  คน 
60  คน 
39  คน 

- 
 
 
 
 
 

3 แห่ง 
2  คน  
2  คน 
70  คน 
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สังกัด สพฐ. 

      2.3  โรงเรียนบ้านนาตะแบง 2 
            -  จ านวนนักเรียนระดับก่อนประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับประถมวัย 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
            -  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 
 

 
21  คน 
79  คน 

- 
- 
 

 

 
 4.2  สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ่ง  จ านวน  1  แห่ง   
-  มีเจ้าหน้าที่       จ านวน      4     คน 
-  มีลูกจ้าง  จ านวน      2     คน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน   
 

4.3  อาชญากรรม 
 ต าบลภูวงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  มีแตเ่หตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง    ซ่ึง

เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือติดตั้งกล้องวงจรปิดในบ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 
  

4.4  ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลภูวง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  จึงได้ตั้ง

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้  
- โครงการตรวจเยี่ยมเพ่ือเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในหมู่บ้าน   

จ านวนงบประมาณ    20,000    บาท  
- โครงการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยระบบบังคับบ าบัด   

จ านวนงบประมาณ    40,000    บาท  
- โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด/ผู้ติดยาเสพติด   

จ านวนงบประมาณ    45,500    บาท  
- โครงการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพส าหรับผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด   

จ านวนงบประมาณ    19,500    บาท 
 
 
 

4.5 การ… 
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 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(5) ต้ังงบประมาณโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส  

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมของต าบลภูวง  มีถนนลาดยางสายหนองสูง - ป่งแดง  เชื่อมระหว่างอ าเภอ              
หนองสูงและถนนภายในหมู่บ้านประมาณ  100%  เป็นถนนคอนกรีต 
  

5.2  การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  แต่ประชาชนยังมีความต้องการให้
ขยายเขตไฟฟ้าออกไปตามพ้ืนที่การเกษตร เพื่อความสะดวกในการท าการเกษตรและความเป็นอยู่ในการด าเนิน
ประจ าวันในพื้นที่การเกษตร  แต่เทศบาลมีงบประมาณน้อย จึงขยายเขตไฟฟ้าได้ครั้งละไม่มาก 
  

5.3  การประปา 
  ทั้ง 7 หมู่บ้าน มีกิจการน้ าประปา โดยประชาชนเป็นผู้ดูแลกิจการน้ าประปา แต่ทั้งนี้เทศบาลได้เป็นผู้
ตั้งงบประมาณและด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าประปาโดยตลอด  ในช่วงฤดูร้อนบางหมู่บ้านอาจมีน้ าไม่เพียงพอบ้าง
เทศบาลก็ได้ท าการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยขนส่งน้ าไปให้ประชาชน  และเทศบาลก็ได้แก้ไข
ปัญหาน้ าประปาทุกปี ได้น าโครงการเกี่ยวกับกิจการประปาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน 

 

5.4  โทรศัพท ์
  -  วิทยุสื่อสารประจ าส านักงาน(โทรศัพท์)  ๕ เครื่อง 
  -  โทรศัพท์สาธารณะ    - แห่ง  

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  
ได้แก่  ข้าว  ยางพารา มันส าปะหลัง  อ้อย   

 

6.2 การปศุสัตว์ 
   เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงโค  

สุกร  กระบือ  ไก่  เป็ด   
6.3 การบริการ... 
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6.3 การบริการ 
ร้านอาหาร  4 แห่ง 

 

6.4 การท่องเที่ยว 
  พ้ืนที่ต าบลภูวงรอบรอบด้วยภูเขาและป่าไม้เขียวขจี มีทิวทัศน์สวยงาม มีวัดป่า เช่น วัดถ้ าไม้ผาง   
วัดค าน้ าเย็น  วัดภูถ้ าพระ เป็นสถานที่สงบร่มเย็น เหมาะส าหรับท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ  และบ้านบุ่ง หมู่ 5
ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมกลุ่มโฮมสเตย์  บริเวณท้ายหมู่บ้านมีล าห้วยน้ าอ่ีไหลผ่าน บรรยากาศสวยงามมาก แต่เพ่ิง
เริ่มด าเนินการและจะพัฒนากิจกรรมต่อไป 

  

6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
สหกรณ์ชุมชน  1 แห่ง  
สถานีบริการน้ ามัน 6     แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  47 แห่ง  
โรงฆ่าสัตว์  1 แห่ง 
โรงสีข้าว  1    แห่ง 
กลุ่มอาชีพ 
มีกลุ่มอาชีพ  จ านวน  ๒  กลุ่ม 

   ๑. กลุ่มท าผ้าเย็บมือ 
   ๒. กลุ่มผ้าไหม 

 

6.6 แรงงาน 
  ประชาชนที่อายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างท างานต่างจังหวัด  เนื่องจากในจังหวัด  
ไม่มีโรงงานหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ในเมื่อผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด ก็จะท าให้ลูก หลาน เด็กๆ บาง
ครอบครัวต้องอยู่กับผู้สูงอายุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. เศรษฐกิจ… 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

ส่วนที่ 1 : ข้อมลูพื้นฐานของหมูบ่้าน  
เทศบาลต้าบลภูวง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

ชื่อหมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
ครัวเรือน  
(ครัวเรือน) 

พ้ืนที่ (ไร่) 
 

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 252 247 140 1,900.00  

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 191 189 131 203.00  

บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 100 91 52 230.00  

บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 244 251 126 0.00  

บ้านบุง่ หมู่ที่ 5 174 171 90 0.00  

บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 169 147 85 0.00 
 

บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 224 257 118 3,385.00 
 

สรุปรวม 1,354 1,353 742 7,68 
 

 
   7.2  ข้อมูลการเกษตร 

(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร ่     350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่ 

            บาท/ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร ่

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร ่     350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร ่

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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(3)  บ้านผาขาม หมู่ 3   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่    300    กก./ไร่     350     บาท/ไร ่     350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร ่

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อืน่ๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 

(4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร ่

 
            บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่ 

 
   300    กก./ไร่ 

  
   350     บาท/ไร่ 

 
    350    บาท/ไร่ 
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2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร ่

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
       8,000    

บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อืน่ๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 

(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร ่

 
            บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่ 
 

 
   300    กก./ไร่ 

  
   350     บาท/ไร่ 

 
    350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 

  
     1,000   กก./ไร ่

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
       8,000    

บาท/ไร ่

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
(6)  บ้านนาตะแบง หมู่ 6   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร ่

 
            บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่ 

 
   300    กก./ไร่ 

  
   350     บาท/ไร่ 

 
    350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร ่

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000   บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 
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(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร ่

 
            บาท/ไร่ 

 นอกเขตชลประทาน    4   ครัวเรือน 
   42        ไร่ 
 

 
   300    กก./ไร่ 

  
   350     บาท/ไร่ 

 
    350    บาท/ไร่ 

2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่              บาท/ไร ่

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร ่

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  ไร่มันส าปะหลัง        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3  ข้อมูล... 
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 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 
(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       
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 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(3)  บ้านผาขาม หมู่ 3   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
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  (4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       
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 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
(6)  บ้านนาตะแบง หมู่ 6   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 



18 

 

(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7   
พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๔๖  ท าการเกษตร  ดังนี้ 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปรมิาณน้้าฝนที่ใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนที่ตกโดยเฉลีย่ในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดทั้งป ี

การเข้าถงึแหลง่น้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ

 1. แม่น้ า       

 2. ห้วย/ล าธาร       

 3. คลอง       

 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 

 5. น้ าตก       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าทีม่นุษย์สร้างขึ้น 

 1. แก้มลิง       

 2. อ่างเก็บน้ า       

 3. ฝาย       

 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       

 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 

(3)  บ้านผาขาม หมู่ 3 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4 
 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(6)  บ้านนาตะแบง หมู่ 6 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7 

 

แหล่งน้้า ไม่มี 
ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือนที่

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      
 
 
 
 

 



21 

 

8.ศาสนา… 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100 

     วัด      14    แห่ง         
 

8.2 ประเพณีและงานประจ้าป ี
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีบุญกองข้าว   ประมาณเดือน   มกราคม 
-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีข้าวประดับดิน   ประมาณเดือน กันยายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน   กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลภูวงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การท าเสื้อเย็บมือ  
การท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับใช้ในครัวเรือน  การเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  ทอผ้าถุง  การท าผ้าอาบน้ าฝนโดย
ย้อมสีจากดินโคลน  และการท าไม้กวาดด้วยต้นแขม   
  ภาษาถิ่น   

ใช้ภาษาพ้ืนเมือง คือ ภาษาผู้ไท และภาษาลาว 

 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ของต าบลภูวงได้แก่  น้ าผึ้ง  เสื้อเย็บมือ   
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้้า 

  มีแหล่งน้ ำธรรมชำติที่ส ำคัญในพื้นที่  คือ ล ำห้วยบังอี่,  ห้วยไร,่  ห้วยมะแหน่งน้อย - ใหญ,่  
ห้วยคันแท เป็นต้น 

 

 9.2  ป่าไม้ 
  ลักษณะภูเขำป่ำไมเ้ป็นป่ำเบญจพรรณและยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์  
 9.3  ภูเขา 

 ต าบลภูวงล้อมรอบด้วยภูเขาสองข้างทาง ทิศเหนือล้อมรอบด้วยภูผากูด ทิศใต้ล้อมรอบด้วยภูผาขาม
  

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนที่ต าบลภูวง น้ า ป่าไม้ ภูเขา ยังมีสภาพอุดมสมบรูณ์ หากแต่ว่ายัง 

ขาดสิ่งอ านวยความสะดวกในการน า น้ า จากแหล่งธรรมชาติมาใช้งานในการเกษตร และอุปโภค-บริโภค 
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ส่วนที่ 2 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 - 2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2557 - 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลภูวง  ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี   โดยการ
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี  ทั้งนี้เทศบาลสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานได้  ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7,  ๒๕๕8, 2559  (แสดงในส่วนงบประมาณรายจ่าย) 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ  (บาท) 

แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณฯ การเบิกจ่ายตาม  
เทศบัญญัติฯ 

๒๕๕7 53,731,๖๐๐ 10,778,442 20,290,836 19,403,935.99 

๒๕๕8 84,721,74๐ 17,532,2๐๐ 22,510,๐๐๐ 19,759,๙15.74 

๒๕๕9 22,001,000 20,842,2๐๐ 22,510,๐๐๐ 22,414,๙13.08 
 
 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล   ให้ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
 
 

(1) เชิงปริมาณ... 
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(1) เชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2557, 2558, 2559  (แสดงในส่วนโครงการ/

กิจกรรม) 

ปีงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
ตามเทศบัญญัติฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

2557 166 94 104 62.65 

2558 146 130 103 70.55 

2559 154 138 124 80.52 

 
  (2)  เชิงคุณภาพ  

เทศบาลได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ 
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึ งผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

ต าบลภูวง ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  พบว่า  ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  สาเหตุอาจมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559)  
จ านวน  166  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลแล้ว ซึ่งเทศบาล
สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้เพียง  104  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.65  จากแผนพัฒนาสามปี   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล

ต าบลภูวง ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  พบว่า ประชาชนมีความ  
พึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  สาเหตุอาจมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560)  
จ านวน  146  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลแล้ว ซึ่งเทศบาล
สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้เพียง  103  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  70.55  จากแผนพัฒนาสามปี   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

ต าบลภูวง ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  พบว่า  ประชาชนมีความ 
พึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  สาเหตุอาจมาจากเทศบาลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  
จ านวน  155  โครงการ  ซึ่งเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านและประชาคมต าบลแล้ว ซึ่งเทศบาล
สามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ได้เพียง   124  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  80.52  จากแผนพัฒนาสามปี   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากขึ้นกว่า 
งบประมาณท่ีผ่านมา   

2. ผลที่… 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
10. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
11. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
12. ประชาชนได้รับความร ู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
13. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการอยู่ในระดับพึงพอใจ ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขตเทศบาล  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในบริเวณหมู่บ้าน  ท าให้การระบายน้ าได้ช้า เกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท า

ให้เทศบาลต้องด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 ๒. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตการเกษตร เช่น ที่นาของประชาชน ต้องได้ขอความอนุเคราะห์ 

เจ้าของที่ดินเสียสละที่ดินเพ่ือก่อสร้างถนน ซึ่งประชาชนบางรายก็ไม่ยอมเสียสละที่ดินให้ก่อสร้าง  ท าให้ก่อสร้างถนน
ไม่ได้บางจุด   

 

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

6)  เทศบาล... 
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6)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

7)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  

 

อุปสรรค 
1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่   
4)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนได้ท้ังหมด  
5)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไ ม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไปท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่         
 

 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด 

มาด าเนินการก่อน   
6)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
7)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
8)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
9)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
10)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค 
 

(2) การบริการ… 
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(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มสีถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

 
 

   
 



   

ส่วนที่ 3 
 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2557 – 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

เทศบาลต าบลภูวง  ได้ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี   โดยการ
ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขึ้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายของเทศบาลตามที่มี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
ค าสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยก าหนด ภายใต้แผนการด าเนินงานประจ าปี  ทั้งนี้เทศบาลสามารถ
สรุปผลการด าเนินงานได้  ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕๕7,  ๒๕๕8, 2559  (แสดงในส่วนงบประมาณรายจ่าย) 

 

ปีงบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ  (บาท) 

แผนพัฒนาสามปี แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติงบประมาณฯ การเบิกจ่ายตาม  
เทศบัญญัติฯ 

๒๕๕7 53,731,๖๐๐ 10,778,442 22,510,๐๐๐ 19,403,935.99 

๒๕๕8 84,721,74๐ 17,532,2๐๐ 22,510,๐๐๐ 19,759,๙15.74 

๒๕๕9 22,001,000 17,532,2๐๐ 22,510,๐๐๐ 19,759,๙15.74 
 
 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล   ให้ 
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
 
 
 

(1) เชิงปริมาณ 
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ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  2557,  2558  (แสดงในส่วนโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปีงบประมาณ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

แผนพัฒนาสามปี แผนการ
ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ
ตามเทศบัญญัติฯ 

คิดเป็นร้อยละ 

2557 166 94 104  

2558 146 130 103  

2559     

 
  (2)  เชิงคุณภาพ  

เทศบาลได้ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ 
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 

ต าบลภูวงในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของ
ประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  
 
 
 

 ปีงบประมาณ... 
 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   
ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดบัพอใจ   
- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  
- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความร ู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 
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 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    

  
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจดัท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
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 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกป ี

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
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๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 
 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้น
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย
ก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  โดย
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมา... 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ มี
อ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (1) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็น
จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย  และได้
น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือน
ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี มา
ถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 
2. สาระส าคัญ 
     2.1 สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัย
คุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้
ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัว
และเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการ
ผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น  และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคม 

ที่มีคุณภาพ... 
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ที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและ
บริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ 
ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่
ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิต
ของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษ   
ที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างขึ้น
รวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต 20 ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต 
ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่
เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ 10 ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2551 - 2552 และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโร
โซนที่ทาให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมี
ผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง  เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มี
แนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง 10 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ย
ร้อยละ 5.1 ในช่วง 5 ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (2546 - 2550) สถานการณ์ที่ตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ 
ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลง
ของประชากรไทยในระยะ 10 - 15 ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น
ความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหาจุ ดอ่อนและ
เสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ 
เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชียและยุโรปนั้น  
น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี 2560 - ปี 2579 มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ 

ก าหนด... 
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ก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ
ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการ
ด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า
อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ได ้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้อง
ปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิต
พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก 

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความพยายาม
ในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น ประกอบกับจ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความ
เป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ 
และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งใน
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
ท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
2531 และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  2553 และล่าสุดในปี 2557 
รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น 5,7392 ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออก
สินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้าง
รายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น 38.1 ล้านคน จาก
ประชากรวัยแรงงาน 38.6 ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ 1 ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อย
ละ 20.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2556 คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการ
สาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้น ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศ
ไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี 2540 - 2541 ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก ่การ 

ด าเนินการ... 
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ด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกากับดูแลวินัยทางการเงิน
การคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น  และ
ฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่าง
เป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัด
เอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความ
สะดวกคล่องตัวมากข้ึน 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและการออมไม่
เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิตภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยัง
ต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้าง
เศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความ
อ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่
ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับ
การด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ  การด าเนินงานเพ่ือการ
พัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวง
กว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์
และล่าช้า การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา 20 ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อ
การพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ความมั่นคงทางสังคม
และคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้านทรัพยากร  ทั้งด้านแรงงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความ
เหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ 
ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูป
กฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ 
การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ด ี

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลก 

ไร้พรมแดน... 
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ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและ
ข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพ
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรง
ต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมาก
ขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึก
ลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ         
4 - 5 ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับ
ให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรม
ลงไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศทั้งที่ เป็นจุด
แข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลาย
มิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพ
ภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น  โดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของ
โลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การ
ลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการ
ทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็น
เอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ  ซึ่งการ
ด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้
ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิง
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลัง
และระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมี   
บูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรคการเมืองหรือ 

นโยบาย… 
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นโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง ถือเป็นการสูญเสียโอกาสและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มี
เป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่
เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ 
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความ
ท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับ
การปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทา
ความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า ปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้
ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้ นั้น จะประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ
ชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการ
ที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคน
ต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ 
การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

2.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

วิสัยทัศน์... 
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2.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติ
ในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง
เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ   20 ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

2.3.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
2.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย    

    ด้านอาหาร… 
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ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน  อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

 
2.3.3 ยุทธศาสตร์… 
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2.3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
2.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

2.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

2.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

(3) การพัฒนา… 
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(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่
ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทศบาล จึงได้จัดท าแผนที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
1.1 กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบบัท่ี 12 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนา
ที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง  มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

1.2 การก าหนด... 
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1.2 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม  เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

1.3 เป้าหมาย 
1.3.1 การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกจิขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 

Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

1.3.2 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

1.3.3 การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

1.3.4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

 
 

1.3.5 การบริหาร… 
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1.3.5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง      
4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไป
ด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการ
ออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้     

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน 
  1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนด… 
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(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 

  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West  
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-    
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic  
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 

(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากร... 
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  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้    
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) 
เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2  ได้แก่  จังหวัดสกลนคร  นครพนม  มุกดาหาร  เพ่ือพัฒนาการเกษตร  การ
ท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน  ซึ่งยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2  มี
รายละเอียดดังนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการท่องเที่ยว  3  ธรรม (ธรรมะ  ธรรมชาติ  วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
 

 แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

มุกดาหาร    (พ.ศ. 2561 - 2564)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านพัฒนาเมืองน่าและชุมชนน่าอยู่   ด้านเศรษฐกิจและเกษตร  
ด้านการท่องเที่ยว  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร มี
รายละเอียดดังนี้ 

แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร (พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์  :  เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 
เป้าประสงค์  
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้า

ชายแดนอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 
2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่  มีความม่ันคงและเป็นธรรม 
3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :   ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 :   ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 :   พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 :   พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 :   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนา   
                                   อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6 :   การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
1. ด้านเกษตร  :   เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์ 
2. ด้านท่องเที่ยว :   ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - ท่องเทีย่วตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
3. ด้านการค้าการลงทุน :   การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. ด้านอุตสาหกรรม :   อุตสาหกรรมการเกษตร 

  

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเสริมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่  ด้านการศึกษา  

ด้านการเกษตร...   
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ด้านการเกษตร  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร(พ.ศ. 2561 - 2564) 
วิสัยทัศน์  :  สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมั่นคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียว 

      การศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน 
 

ประกอบด้วยยุทธศาสตร์  7  ด้าน  ดังนี  
ยุทธศาสตร์ที่  1 :   เสริมสร้างน่าท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  2 :   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  3 :   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  4 :   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่  5 :   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล  
ยุทธศาสตร์ที่  6 :   เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่  7 :   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลภูวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบ
ด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  
ดังนี้ 

          “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  โครงสร้างพื นฐานพร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมต าบลน่าอยู่    
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง   ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลภูวง  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู่ 

แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างเมืองต าบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับคุณภาพชีวิต 
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้ลด  น้อยลง 
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพและนันทนาการ 
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
1.4 ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยพ้ืนฐานที่ดี 

1.5 ส่งเสริม... 
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1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ  

พอเพียง 
1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.1  พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2.2  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปา และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
      และท่ัวถึง 

      2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 1  จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
2.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 
2.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในนโยบาย และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.6 ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน 

3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

3.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างพอเพียง 
3.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
3.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
3.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 4.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แนวทางท่ี 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ที่มีสภาพแวดล้อม ที่ดี  

รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์และ

ภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
4.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ

ในการท่องเที่ยว เพ่ือกระตุ่นเศรษฐกิจ และเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว โดยความร่วมมือจาก
ภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

5.ด้านอนุรักษ์... 
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5.  ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางท่ี 1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบบรูณาการ 
5.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

6.  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย 
แนวทางท่ี 1  พัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6.1 ให้บริการด้านการศึกษา  และสนับสนุนวัสดุสื่อ - อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพัฒนา

เด็กนักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.2 สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
3)  ส่งเสริมการเกษตร ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งมีการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน  

 2.4  ตัวชี วัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  

   3)  ประชาชนมีความรู้มากข้ึนร้อยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและการกีฬา   

   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 5  และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยูม่ีความสงบสุข  

   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ  60  

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  การเกษตรดี ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอ สามารถพ่ึงตนเองได้    
4)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

5)การ… 
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5)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

6)  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 
2.6  กลยุทธ์ 

1)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

3)  พัฒนาปรับปรุงวิธีการท าการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านให้พัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพ้ืนที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างทั่วถึง 

8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู ้

10)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมในการ
ป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ สนับสนุนการ
ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

4)การก าจัด... 
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4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง 

         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

3002  สายหนองสูง - ป่งแดง  เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอหนองสูงกับอ าเภอเมืองมุกดาหาร  
    มีโรงเรียน... 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ หนองหลง  ห้วยบังอี ่
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ข้าว  
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง     
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลภูวง 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี (มีภูเขาล้อมรอบ) 
 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 
      ประชาชนยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได้ 
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม

อาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      เทศบาลอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือใน

เมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ ามัน เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ฯลฯ   
      ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการส่งน้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือน ามาใช้ในการเกษตรและ

อุปโภค ท าให้มีน้ าในการท าการเกษตรไม่เพียงพอ   
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่ ท าให้ประชาชนอพยพเข้าไป 

ท างานในเมือง 
      ไม่มีตลาดสดในเขตต าบล 
      แหล่งเงินต่างๆ เช่น  ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร  ไมม่ี ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก    
 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
      กรมส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมุกดาหาร  สามารถสนับสนุนงบประมาณ

ให้เทศบาลต าบลภูวง ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการท า

ให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ต าบลภูวงมีทิวทัศน์ สวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 

 

๔) ข้อจ ากัด... 
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๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      ปัจจุบันเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อ

เทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน   ตามภารกิจถ่าย
โอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิดความ

ล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  ต้อง

อาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
    
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
 

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ความ

ต้องการ  

 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 

1. โครงการสร้าง
พื นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- พื้นที่ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

 

3) การสร้างบ้าน ขยายมาก
ขึ้น ท าให้การระบายน้ าไม่
สะดวก 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ในเขตต าบล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปริมาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณน้อย  

- เส้นทางคมนาคม - พื้นที่ในเขตต าบล
และประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 

 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) ปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน  - พื้นที่ในเขตต าบล - ปริมาณขยะเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

 
 

2) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 

3) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้
มั่นคงแข็งแรง  

 
 

4) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขตต าบล - ควบคุมการกอ่สร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 

5) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 6) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว อยู่ตามล าพัง 
ผู้สูงอายุรบัภาระในการดูแล
เด็ก 

 
 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

3. ด้านงานการศึกษา 
 

1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน  
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ในครอบครัว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

4. ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

2) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

3) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่ง
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

 5) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

๓.๓ ความเชื่อมโยง... 



แผนพัฒนาท้องถื่น ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 

๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๑ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๒ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๓ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
         โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวดั 

(มี ๔ ยุทธ) 

ยุทธสาตร์
จังหวดั 

(มี ๕ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

ยุทธสาตร์การ
พัฒนาของ 
อปท. ในเขต
จังหวดั 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 



แผนพัฒนาท้องถื่น ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) 

เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม   
อ าเภอบ้านเหลื่อม  จังหวดันครราชสีมา 

-๑๐๘- 

(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 

(มี ๙ แผน) 

ยุทธสาตร์
การพัฒนา 
อปท. 

(มี ๖ ยุทธ) 
 

( 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๑ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๒ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๓ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 

 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 

 

 

กลยุทธที่ ๕ 
 

กลยุทธที่ ๑ 
 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่ ๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๓ 
 

กลยุทธที่ ๔ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๑ 
 

แผนงานที่ ๒ 
 

แผนงานที่ ๓ 
 

แผนงานที่ ๔ 
 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 

 

แผนงานที่ ๙ 

ผลผลิต/
โครงการ 

จ านวน ๖๘ 
โครงการ 

จ านวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๖ 
โครงการ 

 

จ านวน ๑๐๙ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒ 
โครงการ 

 

จ านวน ๙ 
โครงการ 

 

จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 
โครงการ 

 

จ านวน ๒๒ 
โครงการ 

 

 

แผนงานที่ ๙ 

จ านวน ๑๐๙ 
โครงการ 
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 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่
 

การคมนาคมมี
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 

ร้อยละของ
ถนนที่เพิ่มขึ้น 

9 9 9 9 ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

พัฒนาด้าน
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน
26 โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่
 

ประชาชนมีน้ า
อุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาระบบ
ประปา 

3 3 3 3 ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

พัฒนาระบบ
ประปา 

พัฒนาระบบ
ประปา  4 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่
 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าไดใ้ช้
อย่างทั่วถึง 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ
พัฒนาการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า 

 

1 1 1 1 ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

พัฒนาการขยาย
เขตไฟฟ้า 

พัฒนาการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  2 
โครงการ 

กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่
 

ปัญหายาเสพ
ติดลดลง 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
 

แบบ ยท.03 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง ใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน ์

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ  

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

1  โครงการ กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดขีึ้น 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่

ประชาชน
สุขภาพ
แข็งแรง มี
ความรู้ด้าน
สุขภาพ
อนามัย 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริม 
และสนุน 
ด้านสุขภาพ
อนามัย 

1  โครงการ กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

1  โครงการ กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  ด้านการ
เสริมสร้างต าบล
น่าอยู ่
 

ประชาชนมี
ความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนาและ
พระ
มหากษัตยิ ์
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

1 1 1  โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ 
ศาสนาและพระ
มหากษัตยิ ์

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

บุคลากรมี
ความรู้
ความสามารถ 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

เสริมสร้าง
ศักยภาพ
บุคลากรและ
พัฒนาคุณภาพ 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นตนเอง 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาการเมือง 
และการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ระบบการ
ท างานของ
เทศบาล 
รวดเร็ว 
ทันสมัย 

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริมการ
บริหารโดยยึด
หลักธรรมภิบาล 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

1 1 1 1 โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

สร้างความ
เข้มแข็ง สังคม
น่าอยู ่

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

ร้อยละของ
แหล่งน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

    ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

1  โครงการ กองช่าง กองคลัง 
ส านักปลัด 

กองการศึกษา 

  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

ประชาชนมี
อาชีพที่มั่คง 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

    ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

ส่งเสริม
สนับสนุน
การเกษตรและ
อาชีพ 
 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 
 

 

    ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 
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ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวช้ีวัด/ 
ผลผลติ/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 

  ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

อนุรักษ์ สืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 
และเช่ือมโยงสู่
การท่องเท่ียว 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

    โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

ส่งเสริม
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 
รวมทั้งสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรม 
 

1  โครงการ ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

รักษา
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ให้
คงอยู่สภาพ
เดิม 
 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

    ด าเนินการปี
ละ  โครงการ 

อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยาการ
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองคลัง ส านักปลัด กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

  ด้านการส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษาที่
ทันสมัย 

 

 

เด็กนักเรียน มี
ความรู้
ความสามารถ 

ร้อยละของ
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

    โครงการ
ต่อเนื่องทุกปี 

พัฒนาการศึกษา กองช่าง กองการศึกษา กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลภูวง พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
    

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ก า รพัฒน า
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พัฒ น า
อปท. 

เป้าประสงค์ ที่ 1 เป้าประสงค์ ที่ 2 

 

แผนงาน 

ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

จ านวน 

10

โครงการ 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

แผนงาน 

ที่ 1 

แผนงาน 

ที่ 2 

 

แผนงาน 

ที่ 3 

 

แผนงาน 

ที่ 6 

 

แผนงาน 

ที่ 7 

 

แผนงาน 

ที่ 8 

 

แผนงาน 

ที่ 4 

 

เป้าประสงค์ ที่ 3 

 

เป้าประสงค์ ที่ 4 

 

เป้าประสงค์ ที่ 5 

 

เป้าประสงค์ ที่ 6 

 

แผนงาน 

ที่ 5 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 1 

กลยุทธ์ 

ที่ 2 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 5 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 6 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 8 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 9 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 11 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนา

เศรษฐกิ จฯ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 

แบบ ยท. 01 

ยุทธฯ 
ที่ 1 

ยุทธฯ 
ที่ 2 

ยุทธฯ 
ที่ 3 

ยุทธฯ 
ที่ 4 

ยุทธฯ 
ที่ 5 

ยุทธฯ 
ที่ 6 

ยุทธฯ 
ที่ 7 

ยุทธฯ 
ที่ 8 

ยุทธฯ 
ที่ 9 

ยุทธฯ 
ที่ 10 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ที่ 6 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 1 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 3 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 4 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 5 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 6 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 7 

ยุทธศาสตร์  

ที่ 2 

กลยุทธ์ 

ที่ 3 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 7 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 4 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 10 

 

แผนงาน 

ที่ 9 

 

แผนงาน 

ที่ 10 

 

จ านวน 

10

โครงการ 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 



54 
 

 
 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แบบ ยท. 02 

 
วิสัยทัศน ์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  โครงสร้างพื้นฐานพร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมต าบลน่าอยู่    

มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง   ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ

...........................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

 

เป้าประสงค์  

ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 5 

 

เป้าประสงค์  

ที่ 2 

 

แผนงาน 

ที่ 1 

แผนงาน 

ที่ 2 

 

แผนงาน 

ที่ 3 

 

แผนงาน 

ที่ 6 

 

แผนงาน 

ที่ 7 

 

แผนงาน 

ที่ 8 

 

แผนงาน 

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 6 

 

เเป้าประสงค์  

ที่ 3 

 

เป้าประสงค์  

ที่ 4 

 

เป้าประสงค์  

ที่ 5 

 

เป้าประสงค์  

ที่ 6 

 

แผนงาน 

ที่ 5 

 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 

ที่ 1 

ค่าเป้าหมาย 

ที่ 2 

 

ค่าเป้าหมาย 

ที่ 3 

 

ค่าเป้าหมาย 

ที่ 4 

 

ค่าเป้าหมาย 

ที่ 6 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 4 

 

ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

 

แผนงาน 

ที่ 9 

 

แผนงาน 

ที่ 10 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 1 

กลยุทธ์ 

ที่ 2 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 5 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 6 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 8 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 9 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 11 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 12 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 3 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 7 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 4 

 

กลยุทธ์ 

ที่ 10 

 

กลยุทธ ์

ค่าเป้าหมาย 

ที่ 5 
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 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  
 

 

 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร ์
ที่ 1 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 

 

เป้าประสงค ์
ที่ 1 

          

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

แบบ ยท. 03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม .............. .............. .............. .............. .............. 
 
หมายเหตุ : 1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน 
   ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 
 2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น 
 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

  
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง ที่ต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
 2. แบบ ผ.01 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.07 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................... ............................................. 
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02 เป็นแบบส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน ที่ตอ้งลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพื่อน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย 
 2. แบบ ผ.02 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.01 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน......................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เป็นแบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 2. ส าหรับ อบต./เทศบาล ให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับ 
  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ตามเวลาที่ก าหนด 
 3. ส าหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการ 
  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาที่ก าหนด 
 4. แบบ ผ.03 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.02 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 03 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) 
ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 

 

 

      ลงชื่อ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงชื่อ................................................ประธาน 
            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 
            ปลัด...............................................                                                                           นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
      ลงชื่อ...............................................................                                                                                           ลงชื่อ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 
            ท้องถ่ินอ าเภอ.....................................                                                                            นายอ าเภอ....................................... 
หมายเหตุ 1.  ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอ าเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือชื่อให้ครบตามแบบ 
 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดบัอ าเภอ เป็นผู้มหีน้าที่จัดสง่โครงการพฒันาที่ขอประสาน โดยใช้เลขหนงัสือของหน่วยงานของประธานฯ 

ที่ ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เป็นแบบส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด น าโครงการที่ อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การ 
  บริหารส่วนจังหวัด 
 2. แบบ ผ.04 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.03 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที ่
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 04 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์.................................................................................................................................... ........................ 
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เป็นแบบส าหรับประสานโครงการพฒันาจังหวัดที่ อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจงัหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏบิัต ิ
  ราชการประจ าป ี
 2. ส าหรับ อบต./เทศบาลต าบล ให้เสนอผ่านอ าเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 3. ส าหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ.  และเมืองพัทยา เสนอผ่านจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 4. กรณี อปท.ไม่มีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไม่ต้องด าเนนิการตามแบบนี้ 
 5. แบบ ผ.05 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แล้วแต่กรณี 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 (ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................  
 1.1 แผนงาน................................................................................ ........................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเป็นการประมาณการที่อาจใช้จ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในรูปของตัวเงิน) และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน 
  อื่นๆ แต่อย่างใด 
 2. แบบ ผ.06 ไม่สามารถน ามาตั้งจ่ายเป็นงบประมาณได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3. แบบ ผ.06 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.05 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 06 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ชื่อ อปท.) ................................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร ์
  1.1 แผนงาน.............. 
  1.2 แผนงาน.............. 
                ฯลฯ 

          

รวม           
2) ยุทธศาสตร ์
  2.1 แผนงาน................ 
  2.2 แผนงาน................ 
                ฯลฯ 

          

รวม           
3) ยุทธศาสตร ์
3.1 แผนงาน............... 
3.2 แผนงาน............... 
                ฯลฯ 

          

รวม           
รวมท้ังสิ้น           

 
หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชสีรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้น าไปไว้เปน็แผ่นแรกของแบบ ผ. ตา่งๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดทา้ย ผ.08) 
 
 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ชื่อ อปท.) ............................................................ 

 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและท่ีผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           

รวม ............... ............... ............... ...............  
 

หมายเหตุ 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชน่ แผนงานการศึกษา แผนงาน 
  แผนงานสงัคมสงเคราะห์ เป็นตน้ 
 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามชื่อที่ปรากฎตามหนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนทีสุ่ด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและครุภัณฑ์ 
  ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวนัที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น คา่ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑต์ามชื่อที่ปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ดว่นที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 เร่ือง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวสัดุและ 
  ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑก์ารศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นตน้ 
 4. วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร ได้อะไรหรือใช้อะไร เป็นต้น 
 5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครภุัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานที่ตั้ง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะที่จ าเปน็ เปน็ต้น 
 6. แบบ ผ.08 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.06 

แบบ ผ. 08 
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ......................................................................... ................................................................................ 
  ............................................................................................................................. ............................ 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ......................................................................... ................................................................................ 
   ................................................................... ......................................................................................  
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    -  โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4)  แบบเชิงเหตุผล 
(Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเสี่ยง       
(Risk Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    -  เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา  (Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    -  ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    -  วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    -  ผลกระทบ (Impact) 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................... ............................................................. 
  4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ............................................................................................................................. ...................... 
    ........................................................................................................ ........................................... 
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หลักเกณฑ์ แนวทาง รายละเอียดอ่ืน ๆ 
ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
------------------------ 

1. แบบส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 1.  องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ .01,
ผ.02, ผ.03, ผ.05, ผ.06, ผ.07 และ ผ.08 
 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ตามแบบ ผ.01, ผ.02, ผ04, ผ05, ผ.06,
ผ.07 และ ผ.08 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา ใช้กรอบแนว
ทางการเขียนโครงการตามแบบ ข้อ 1 และ 2 แล้วแต่กรณี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
    รายละเอียดโครงการล าดับที่ ............. 
   (1) ชื่อโครงการ  
  (2) หลักการและเหตุผล  
  (3) วัตถุประสงค์  
  (4) เป้าหมาย/ผลผลิต  
  (5) พ้ืนที่ด าเนินการ  
  (6) วิธีด าเนินการ  
  (7) ระยะเวลาด าเนินการ  
  (8) งบประมาณด าเนินการ  
  (9) ผลลัพธ์ (รวมถึงการติดตามและประเมินผล) 
  (10) ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 3. การเรียงล าดับหรือการจัดหน้าส าหรับแบบ ผ. ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  เริ่มต้นด้วย แบบ ผ.07 - ผ.01 – ผ.02 – ผ.03 – ผ.04 – ผ. 05 – ผ.06 – และจบที่ ผ.08 
2. โครงการอุดหนุนในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 กรณีตามแบบ ผ.02 ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน นั้นต้อง 
 1. ให้ระบุอย่างชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์
จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระบุถึงความส าคัญของโครงการที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่า   
มีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
3. กรณีที่มีเหตุจ าเป็นในการยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด แล้วรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ยกเว้นหรือผ่อนผันนั้น ในการด าเนินการดังกล่าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องแสดงเหตุผล ดังนี้ 
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 1. การยกเว้น 
   1.1 เหตุแห่งการยกเว้นคืออะไร ถ้าไม่ยกเว้นจะเกิดผลเสียหายต่อราชการอย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบุประเด็นหรือลักษณะของการยกเว้นอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 
   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อยกเว้นแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอยกเว้น หากมีเวลาเกี่ยวข้อง ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด 
ถึงเวลาใด และต้องท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 
   1.5 กรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 2. ผ่อนผัน/ขยายเวลา 
   1.1 เหตุแห่งการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาคืออะไร ถ้าไม่ผ่อนผัน/ขยายเวลา จะเกิดผลเสียหายต่อ
ราชการอย่างไร ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร  
   1.2 ระบุประเด็นหรือลักษณะของการขอผ่อนผัน/ขยายเวลาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  
   1.3 ผลของการปฏิบัติเมื่อผ่อนผัน/ขยายเวลาแล้ว สามารถวัดได้ในเชิงประจักษ์ 
   1.4 กรณีการขอเป็นเวลา ระยะเวลา ต้องระบุเวลาให้ชัดเจน จากวันใด เดือนใด พ.ศ. ใด ถึงเวลาใด 
และต้องท าแผนปฏิบัติการในการท างานเสนอตามกรอบเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จด้วย 
   1.5 กรณีอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
 3. เหตุอื่นๆ 
   3.1 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ต้องมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาหรือกรอบของแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดด้วย 
   3.2 กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอยกเว้นหรือผ่อนผัน/ขยายเวลาการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กันด้วย 
4. กรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 4.1 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
หัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไป ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและให้รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนการบริหารงานถัดไปเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 4.2 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ได้ด าเนินการตามข้อ 4.1 ให้รองปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนการบริหารถัดไปท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 4.3 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่มีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้สัดส่วนของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มาจากผู้บริหารท้องถิ่นหรือ
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวตาม
สัดส่วนจากผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้น ให้ครบถ้วนตามจ านวน  
ทั้งนี้ให้สัดส่วนหญิงและชายมีจ านวนเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน  
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5. ปรับปรุงสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับอ าเภอ  ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง ทันต่อสภาวการณ์และสามารถปฏิบัติได้จริงของการประชาคมท้องถิ่น
ส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.2/ ว 0600            
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 29 
มกราคม 2559 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  จึงปรับปรุงเฉพาะสัดส่วนระดับอ าเภอ ดังนี้ 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ตาม ว 0600 ลว 29 มกราคม 2559) 

สัดส่วนระดับอ าเภอ 
(ใหม่) 

(9) หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่
ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(9) คัดเลือกจากหัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(10) ผู้อ านวยการโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อ าเภอ ทุกคน 

(10)  คัด เลื อกจากผู้ อ านวยการโรง เรี ยนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5 คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอ่ืนๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอ าเภอนั้น จ านวน 5  คน 

(11) คัดเลือกจากผู้อ านวยการโรงเรียนของรัฐ/เอกชน 
หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่นๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ใน
เขตอ าเภอๆ ละ ไม่เกิน 5  คน 

(13) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
(อสม.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(13) คัดเลือกจากประธานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(14) ประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน     
(อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอ ทุกคน (อ.ฟ.พ.ร.) 

(14) คัดเลือกจากประธานสมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อ.ป.พ.ร.) ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 5 คน 

(15) ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 
ในเขตอ าเภอ ทุกคน 

(15) คัดเลือกจากประธานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้าน/ชุมชนเมือง ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(16) ประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่มเกษตรกร/
เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/กลุ่มแปรรูป 
เป็นต้นในเขตอ าเภอนั้น ทุกคน 

(16) คัดเลือกจากประธานกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น กลุ่ม
เกษตรกร/เกษตรก้าวหน้า/กลุ่มสตรี/กลุ่มหัตถกรรม/
กลุ่มแปรรูป เป็นต้น ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

(19) ประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล ทุกชุมชน ในเขต
อ าเภอ ทุกคน 

(19) คัดเลือกจากประธานชมรมผู้สูงอายุทุกต าบล   
ทุกชุมชน ในเขตอ าเภอๆ ละไม่เกิน 10 คน 

  ส าหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นครั้งแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 เพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
และการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้ใช้สัดส่วนร้อยละ 60   
กรณีประชาคมท้องถิ่นมาประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ให้ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ต่อไปได้ โดยให้ช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นโดยละเอียด ไว้ในรายงานการประชุม 
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6. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
 การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
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  4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
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2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ .ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้ าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต /
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  5. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  6. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อกา ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ยั่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราค าถู กต้ อ งตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ /เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5 . 1 1  มี ก า ร ก า ห น ด
ตั ว ช้ี วั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ก าหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) ก าหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  7.1 ใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ 
Kaplan & Norton   
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-
Solving Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
  7.2 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
  7.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  7.4 วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
  7.5 ผลกระทบ (Impact) 

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

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2559 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๔๔  
 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

 

1 ด้านการเสริมสร้าง
ต าบลน่าอยู่ 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด เทศบาล 
ต าบลภูวง บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การด าเนินงานอ่ืนๆ งบกลาง ส านักปลัด 

2 ด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 
การด าเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง ส านักปลัด 

3 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

4 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

5 ด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด 
บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

6 ด้านการส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษาท่ีทันสมัย 
 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ - - - 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 55  
 

 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตาม
และประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์    
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   

โดยคณะ… 

การติดตามและประเมนิผล 
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โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน เมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558 

เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิน่ ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว4830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน  2556  
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยากและบาง

เรื่องอาจท าไม่ได้   
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง

ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 
 
 

*************************** 


