


 

 

 
 

                                        
 
 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ท่ีก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์  โดยสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนท่ีมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา 
ท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง 
การเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

เทศบาลต าบลภูวง  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565  เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนาท้องถิ่นสามารถพัฒนาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ทุกประการ  เทศบาลต าบลภูวงหวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต าบลภูวงมากท่ีสุด 
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ส่วนที่ 1 
 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง อาณาเขต   
(1)  ข้อมูลเก่ียวกับที่ต้ัง   

องค์การบริหารส่วนต าบลภูวง จัดต้ังตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2542    
ได้รับการยกฐานะเป็น  เทศบาลต าบลภูวง  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันท่ี  28  กุมภาพันธ์  2551 

 ต าบลภูวง  เป็นหนึ่งในจ านวน  6  ต าบล  ของอ าเภอหนองสูง  อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
อ าเภอหนองสูง  ถนนสายส าคัญ  คือ  ถนน  รพช.  หมายเลข  3002  สายหนองสูง - ป่งแดง  เช่ือมต่อระหว่าง
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 ำบลภูวงต้ังอยู่ในบริเวณพื้นท่ีรำบระหว่ำงแนวภูเขำ  โดยมีภูเขำขนำบทำงทิศเหนือและทิศใต้      

ท้ังสองข้ำง  คือภูผำขำมและภูผำกูด  ลักษณะป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณยังอยู่ในสภำพสมบรูณ์  และในป่ำไม้ยังมี    
พืชสมุนไพรหลำกหลำยชนิด  สัตว์ป่ำอำศัยอยู่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบระหว่ำงภูเขำและป่ำเบญจพรรณ  มกีำร
ต้ังบ้ำนเรือนท่ีอยู่อำศัยและกำรท ำกำรเกษตรตำมท่ีรำบเชิงเขำ 
  

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ซึ่งเป็นลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่าง 

เด่นชัด  เปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี  ๓  ฤดู ดังนี้   
 ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก 

เฉียงใต้พัดน าความช้ืนจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมีอิทธิพลของ  ร่องความกดอากาศต่ าหรือ
ร่องมรสุม พาดผ่าน ท าให้เริ่มมีฝนตกชุกต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้น
ไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย  

ฤดูหนาว  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับ 
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม ในฤดูนี้มัก 
ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย  

ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปล่ียนจากมรสุม 
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะท่ีขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์ โดยเฉพาะ 
เดือนเมษายน ดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะในเวลาเท่ียงวัน ท าให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มท่ี สภาวะ 
อากาศจึงร้อนอบอ้าวทั่วไป จะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง 

 

 1.4  ลักษณะของดิน 
  พื้นท่ีส่วนใหญ่โดยท่ัวไปเป็นลักษณะดินร่วนปนทราย 
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 1.5  ลักษณะของแหล่งน้้า 
  มีแหล่งน้ ำธรรรมชำติท่ีส ำคัญในพื้นท่ี  คือ ล ำห้วยบังอี,่  ห้วยไร,่  ห้วยมะแหน่งน้อย - ใหญ่,  
ห้วยคันแท เป็นต้น 
 

 1.6  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
  ลักษณะภูเขำป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณและยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์  
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง   

   ต าบลภูวงแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  ๗  หมู่บ้าน ดังนี้ 
            1. บ้านวังไฮ    หมู่ท่ี  1    ผู้ใหญ่บ้าน   นายสมลอ     จันปุ่ม            
  2. บ้านวังไฮ    หมู่ท่ี  2         ผู้ใหญ่บ้าน    นายรณชัย     อาจวิชัย 
  3. บ้านผาขาม   หมู่ท่ี  3         ผู้ใหญ่บ้าน  นายบุญศรี    เสียงเย็น 
  4. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  4         ก านันต าบลภูวง    นายจ านงค์    สุริยะวงค์ 
  5. บ้านบุ่ง  หมู่ท่ี  5         ผู้ใหญ่บ้าน        นายฉลาด      สุพรรณโมก 
  6. บ้านนาตะแบง   หมู่ท่ี  6        ผู้ใหญ่บ้าน     นายจันทา      จ าปา 

 7. บ้านนาตะแบง   หมู่ท่ี  7        ผู้ใหญ่บ้าน    นายสรศักดิ์    จ าปา 

 
ส้านักงานเทศบาลต้าบลภูวง  

       ต้ังอยู่  เลขท่ี  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 

 

 
แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลต้าบลภูวง 

 



3 
 

 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ้านวนครัวเรือน หญิง ชาย 

1 บา้นวงัไฮ  
153  ครัวเรือน 247 คน 252 คน 

2 บา้นวงัไฮ  
131  ครัวเรือน 189 คน 191 คน 

3 บา้นผาขาม 
52  ครัวเรือน 91 คน 101 คน 

4 บา้นบุง่  
126  ครัวเรือน 251 คน 244 คน 

5 บา้นบุง่  
90  ครัวเรือน 171 คน 183 คน 

6 นาตะแบง
 

85  ครัวเรือน 147 คน 169 คน 

7 นาตะแบง
 

118  ครัวเรือน 257 คน 224 คน 

 รวม 797  ครัวเรือน 1,347  คน 1,378  คน 

 

วันที่อ้างอิง 05/2562   
 
 

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 
 

15  คน 
69  คน 

- 
- 

 
        8 

54  คน 
31  คน 
-    คน 

1 แห่ง 
2  คน  
2  คน 
48  คน 
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สังกัด สพฐ. 

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

 
19  คน 
70  คน 

- 
- 
 

 

 
 4.2  สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านบุ่ง  จ านวน  1  แห่ง   
-  มีเจ้าหน้าท่ี       จ านวน      4     คน 
-  มีลูกจ้าง  จ านวน      2     คน 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ 

ประชาชนกลุ่มเส่ียง  โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน โรคเบาหวาน   
 

4.3  อาชญากรรม 
 ต าบลภูวงไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  มีแต่เหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนบ้าง    ซึ่ง

เทศบาลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือติดต้ังกล้องวงจรปิดในบ้านนาตะแบง หมู่ท่ี 6 และ หมู่ท่ี 7 
  

4.4  ยาเสพติด 
เทศบาลต าบลภูวง  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด  จึงได้ต้ัง

งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในการด าเนินงานเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนี้  
- โครงการตรวจเย่ียมเพื่อเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในหมู่บ้าน   

จ านวนงบประมาณ    20,000    บาท  
- โครงการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วยระบบบังคับบ าบัด   

จ านวนงบประมาณ    40,000    บาท  
 

 4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
เทศบาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
(1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด 
(3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4) ต้ังงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
(5) ต้ังงบประมาณโครงการซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส  

 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

  การคมนาคมของต าบลภูวง  มีถนนลาดยางสายหนองสูง - ป่งแดง  เช่ือมระหว่างอ าเภอ              
หนองสูงและถนนภายในหมู่บ้านประมาณ  100%  เป็นถนนคอนกรีต 
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5.2  การไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านและมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน แต่ประชาชนยังมีความต้องการให้
ขยายเขตไฟฟ้าออกไปตามพื้นท่ีการเกษตร เพื่อความสะดวกในการท าการเกษตรและความเป็นอยู่ในการด าเนิน
ประจ าวันในพื้นท่ีการเกษตร แต่เทศบาลมีงบประมาณน้อย จึงขยายเขตไฟฟ้าได้ครั้งละไม่มาก 

 

5.3  การประปา 
  ท้ัง 7 หมู่บ้าน มีกิจการน้ าประปา โดยประชาชนเป็นผู้ดูแลกิจการน้ าประปา แต่ท้ังนี้เทศบาลได้เป็นผู้
ต้ังงบประมาณและด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าประปาโดยตลอดในช่วงฤดูร้อนบางหมู่บ้านอาจมีน้ าไม่เพียงพอบ้าง
เทศบาลก็ได้ท าการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนโดยขนส่งน้ าไปให้ประชาชนและเทศบาลก็ได้แก้ไขปัญหา
น้ าประปาทุกปี ได้น าโครงการเกี่ยวกับกิจการประปาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกปี เพื่อท่ีจะพิจารณาด าเนินการใน
ปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 

5.4  โทรศัพท์ 
  - วิทยุส่ือสารประจ าส านักงาน(โทรศัพท์)  ๕ เครื่อง 
  - โทรศัพท์สาธารณะ    - แห่ง  

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  

ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ  
ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย   

 

6.2 การปศสุัตว์ 
   เป็นการประกอบการในลักษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเล้ียงโค  

สุกร  กระบือ  ไก ่ เป็ด   
 

6.3 การบริการ 
ร้านอาหาร  4 แห่ง 

6.4 การท่องเที่ยว 
  พื้นท่ีต าบลภูวงรอบรอบด้วยภูเขาและป่าไม้เขียวขจี มีทิวทัศน์สวยงาม มีวัดป่า เช่น วัดถ้ าไม้ผาง   
วัดค าน้ าเย็น  วัดภูถ้ าพระ เป็นสถานท่ีสงบร่มเย็น เหมาะส าหรับท่องเท่ียวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ  และบ้านบุ่ง หมู่ 5
ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรมกลุ่มโฮมสเตย์  บริเวณท้ายหมู่บ้านมีล าห้วยน้ าอี่ไหลผ่าน บรรยากาศสวยงามมาก แต่เพิ่ง
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 

    1. กลุ่มท าผ้าเย็บมือ 
    2. กลุ่มผ้าไหม 
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6.6 แรงงาน 
  ประชาชนท่ีอายุระหว่าง  ๒๕ - ๕๐ ปี  ส่วนใหญ่ไปรับจ้างท างานต่างจังหวัด  เนื่องจากในจังหวัด  
ไม่มีโรงงานหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ในเมื่อผู้ปกครองไปท างานต่างจังหวัด ก็จะท าให้ลูก หลาน เด็กๆ บาง
ครอบครัวต้องอยู่กับผู้สูงอายุ  
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า) 

 7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน  
เทศบาลต้าบลภวูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 

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

พื้นที่ (ไร่) 
 

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 1 253 241 494 1,900.00  

บ้านวังไฮ หมู่ที่ 2 193 186 379 203.00  

บ้านผาขาม หมู่ที่ 3 103 90 193 230.00  

บ้านบุ่ง หมู่ที่ 4 248 250 498 0.00  

บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 183 179 362 0.00  

บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 6 175 147 322 0.00 
 

บ้านนาตะแบง หมู่ที่ 7 223 254 477 3,385.00 
 

สรุปรวม 1,378 1,347 797 
  

 
   7.2  ข้อมูลการเกษตร 

(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

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

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

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.2) ท าสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่ 
            บาท/ไร่             บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

 
 

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร่ 

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

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

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

   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 

(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

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

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

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

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร่ 

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

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

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(3)  บ้านผาขาม หมู่ 3   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

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

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

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

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
  1,000   กก./ไร่ 

  
  5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

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

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 

(4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร่ 

 
            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/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร่ 

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
       8,000    

บาท/ไร่ 

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

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

   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 

(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร่ 

 
            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/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

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

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 

  
     1,000   กก./ไร่ 

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
       8,000    

บาท/ไร่ 
  ไร่ข้าวโพด        ครัวเรือน 

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

             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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(6)  บ้านนาตะแบง หมู่ 6   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร่ 

 
            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/ไร่             บาท/ไร่ 

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

สวน                 .        ครวัเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 

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

2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร่ 

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000   บาท/ไร่ 

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

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 

(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7   
 

ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท านา  ในเขตชลประทาน        ครัวเรือน 

             ไร่ 
 

  
          กก./ไร่ 

 
             บาท/ไร่ 

 
            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/ไร่             บาท/ไร่ 

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

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

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บาท/ไร่             บาท/ไร่ 
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ประเภทของการท้าการเกษตร จ้านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.3) ท าไร่ 
 
 
 

  ไร่อ้อย    1   ครัวเรือน 
   6         ไร่ 
 

  
     1,000   กก./ไร่ 

  
       5,000    บาท/ไร่ 

 
   8,000    บาท/ไร่ 

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

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

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

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

 
 
 7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้้าทางการเกษตร 

 

(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
 

      

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
 

      

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 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   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 

      

  
  

(4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
 

      

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 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   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง  1. แก้มลิง  1. แก้มลิง  1. แก้มลิง  1. แก้ม

ลิง 
  

 2. อ่างเก็บน้ า  2. อ่างเก็บน้ า  2. อ่างเก็บน้ า  2. อ่างเก็บ
น้ า 

 2. อ่าง
เก็บน้ า 

  

 3. ฝาย  3. ฝาย  3. ฝาย  3. ฝาย  3. ฝาย   
 4. สระ  4. สระ  4. สระ  4. สระ  4. สระ  1 % 
 5. คลองชลประทาน  5. คลอง

ชลประทาน 
 5. คลองชลประทาน  5. คลอง

ชลประทาน 
 5. 
คลอง
ชลประทาน 

  

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

      

 
 
(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7   
 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้้าฝนท่ีใช้ในการท้าการเกษตร ปริมาณน้้าฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีท่ีผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้้าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้้า 
ทางการเกษตร 

ล้าดับ 
ความส้าคัญ 

ความเพียงพอของน้้าเพื่อการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้้าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้้าธรรมชาต ิ
 1. แม่น้ า       
 2. ห้วย/ล าธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ า/บึง 1     1 % 
 5. น้ าตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้้าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่างเก็บน้ า       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 % 
 5. คลองชลประทาน       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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7.4  ข้อมูลด้านแหล่งน้้ากิน น้้าใช้ (หรือน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

(1)  บ้านวังไฮ หมู่ 1 

 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
 

      

 
(2)  บ้านวังไฮ หมู่ 2 

 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
 

      

 
 

(3)  บ้านผาขาม หมู่ 3 

 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(4)  บ้านบุ่ง หมู่ 4 
 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
 

      

 
 
(5)  บ้านบุ่ง หมู่ 5 

 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
 

      

 
(6)  บ้านนาตะแบง หมู่ 6 

 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(7)  บ้านนาตะแบง หมู่ 7 
 

แหล่งน้้า ไม่ม ี
มี ท่ัวถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าต้ืนสาธารณะ       
4.3 ประปาหมูบ่้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)       100 % 
4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาติ       
4.6 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      
 
 
 
 

 
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 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ประชาชนในเขตต าบลภูวงได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การท าเส้ือเย็บมือ  
การท าเครื่องจักสารใช้ส าหรับใช้ในครัวเรือน  การเล้ียงไหมและการทอผ้าไหม  ทอผ้าถุง  การท าผ้าอาบน้ าฝนโดย
ย้อมสีจากดินโคลน  และการท าไม้กวาดด้วยต้นแขม   
  ภาษาถิ่น   

ใช้ภาษาพื้นเมือง คือ ภาษาผู้ไท และภาษาลาว 
 

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ของต าบลภูวงได้แก่  น้ าผ้ึง  เส้ือเย็บมือ   
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้้า 

  มีแหล่งน้ ำธรรรมชำติท่ีส ำคัญในพื้นท่ี  คือ ล ำห้วยบังอี,่  ห้วยไร,่  ห้วยมะแหน่งน้อย - ใหญ่,  
ห้วยคันแท เป็นต้น 

 

 9.2  ป่าไม้ 
  ลักษณะภูเขำป่ำไม้เป็นป่ำเบญจพรรณและยังมีสภาพอุดมสมบูรณ์  
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 9.3  ภูเขา 
 ต าบลภูวงล้อมรอบด้วยภูเขาสองข้างทาง ทิศเหนือล้อมรอบด้วยภูผากูด ทิศใต้ล้อมรอบด้วยภูผาขาม

  

9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีต าบลภูวง น้ า ป่าไม้ ภูเขา ยังมีสภาพอุดมสมบรูณ์ หากแต่ว่ายัง 

ขาดส่ิงอ านวยความสะดวกในการน า น้ า จากแหล่งธรรมชาติมาใช้งานในการเกษตร และอุปโภค-บริโภค 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดยมุ่งเน้น
เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2580)  สรุปย่อได้ ดังนี้ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้อง
มีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพื่อถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประ
จาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาในระยะ  20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก 

ภายนอก รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้าง 
ความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ 
มั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ 

การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขา
อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า
และการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนา
ปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 
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(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมั่น  
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนท่ีอยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ้น 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไป รวมท้ังเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของ
โลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป็นฐานรายได้เดิม  เช่น การท่องเท่ียว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ 
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ 
เมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการส่ิงแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ 

สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม
จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ     

บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหล่ือมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอ 

ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า  

รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร 

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ 
อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ดังนั้นเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของเทศบาลต าบลภูวง  มีความสอดคล้อง
กับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จึงได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ            

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564)  
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปี ท่ีจะ 

สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี หลักการ 
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้  

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพื่อให้เกิด 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ การบริหารจัดการ
ความเส่ียงท่ีดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีท่ียืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การ
กระจายความมั่งค่ังอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม รักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม  

2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีส าหรับคนไทย พัฒนา 
คนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 
มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับส่ิงแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ฟื้นฟู ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสม  

3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดย ท่ีวิสัยทัศน์
ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง  เขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ ประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติ
และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ า ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อม ระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีประเทศไทย
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมี ศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า           

4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็น 
กรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยท่ีเป้าหมาย และตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เป้าหมายประเทศไทยใน ปี 2579 ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากท้ังประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการ ผลิตและบริการส าคัญ
ของประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเป้าหมายใน สังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
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“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนา ท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็น
ธรรมมีความเหล่ือมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ต่ืนรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี มีสุขภาพร่างกายและ จิตใจท่ีสมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทาง
จิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็น พลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ เศรษฐกิจต้ังอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัล สามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็น สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและ
รูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพท้ังด้าน
การเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้าน สุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย 
เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการ อัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและ
เทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอด ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทย ไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเป็นอัจฉริยะ”  

5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการเจริญเติบโต จาก 
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มุ่งเน้น การสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรช้ันกลางให้ กว้างขึ้น โดย
ก าหนดเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากร รายได้ต่ าสุดร้อยละ 
40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนา นวัตกรรมนับเป็นหัวใจ  
ส าคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย โดยท่ีเส้นทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การ
เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายท้ังในด้านรายได้ ความเป็น ธรรม การลดความเหล่ือมล้ าและขยาย
ฐานคนช้ันกลาง การสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็น มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

6. ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที ่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเช่ือมต่อในล าดับแรกท่ีจะก ากับและ ส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลัง ขับเคล่ือนจากท้ังภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับ ความส าคัญสูง และได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่าง แท้จริง รวมท้ังการก าหนดเป้าหมาย
และตัวช้ีวัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติ และการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
ระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถ ด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการ
จัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้ จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ี 6 สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงก าหนดประเด็นบูรณาการ เพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/ โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนา
เชิงพื้นท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและ จังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ  
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1 แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 

2561- 2564) 
 

เป้าหมายการพัฒนา : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ เป็น“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  
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โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

1. การบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : 
พัฒนาแหล่งน้ า เพิ่มปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการ 

2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหล่ือมล้ า 
ทางสังคม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนา
ระบบการป้องกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยการยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า 

3.  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็น 
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ 
SMEs Startup พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟช่ันภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟื้นฟู
ทรัพยากรป่าไม้และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

4. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
ส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนาและส่งเสริม
การท่องเท่ียวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 

5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง และ
พื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค : เร่งพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรฐกิจหลักภาคกลาง และ EEC พัฒนาโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพ 

6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากร 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงชายแดน และเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 

1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 2  (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร ) พ.ศ. 2561 – 2564 
วิสัยทัศน์  :  “ ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเท่ียว 3 ธรรม  

                            เช่ือมโยง 3 ประเทศ  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 
พันธกิจกลุ่มจังหวัด 
ประสานความร่วมมือในการบรหิารจัดการกลุ่มจังหวัดฯ แบบบูรณาการ ในด้านการท่องเท่ียว 

การเกษตร และการค้า การลงทุน เพื่อเพิ่มขนาดเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด 

  เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
“ครัวอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางการค้าโลจิสติกส์ใหม่ เมืองแห่งความสุขทุกช่วงวัย" 
1. เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ัวถึง 
3. มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพิ่มขึ้น 
2. รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพิ่มขึ้น 
3. ผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้น 
4. ระดับความเหล่ือมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด (Gini Coefficient) ของกลุ่มจังหวัด ลดลง 
5. อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง ลดลง 
6. ปีการศึกษาเฉล่ีย สูงขึ้น 
7. ร้อยละของคดีท่ีเกิดขึ้น ลดลง 
8. สัดส่วนของคนจน ลดลง 
9. สัดส่วนพื้นท่ีป่าไม้ต่อพื้นท่ีจังหวัด เพิ่มขั้น 
10. ปริมาณขยะ ลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม)  

อย่างยั่งยืน โดยมุ่งเนน้ท่ีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน และให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวและบริการแก่บุคคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร         
โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน โดยมุ่งเน้นการ 
เพิ่มขีดความสามารถ  ด้านการค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการในพื้นท่ี ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการค้า 
การลงทุน และส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมและความม่ันคง ผ่านการส่งเสริมการน าเอาวิธีการ 
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความมั่นคง 
ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัด 

จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เพื่อการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน 2 ได้แก่ 

1) จุดเน้นท่ี 1 การท่องเท่ียว 
2) จุดเน้นท่ี 2 การเกษตร 
3) จุดเน้นท่ี 3 การค้าการลงทุน 
 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดมุกดาหาร 

วิสัยทัศน์  

 

 

“เมืองการค้า การเกษตร การท่องเทีย่วชายโขง เชือ่มโยงอาเซียน” 
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เป้าประสงค์ 
1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน 
อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียว 
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง และเป็นธรรม 
3. เพื่ออนุรักษ ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดมุกดาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
กลยุทธ์    
1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้เกษตรกร  
2. การส่งเสริมการท าการเกษตรเพื่อการบริโภค และอุตสาหกรรม ๓.    
3. ส่งเสริมการแปรรูป และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
กลยุทธ์   
1. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
2. พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพื่อนบ้าน (อาเซียน)  
3. พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
4. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน
บ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน  าโขง 
กลยุทธ์   
1. การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเท่ียว สินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ธรรมะ และ 
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่ือสารทางการตลาดตามแนวคิดการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  
3. การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว  
4. ขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวระหว่างเครือข่ายและพันธมิตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยูอ่ย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์    
1. พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ท้ังในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สนับสนุนให้มี สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
2. พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการ ท่ีมีคุณภาพ และท่ัวถึง  
3. พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทาง สังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
4. พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูก
จิตส านึกด้าน คุณธรรม และจริยธรรม  
5. พัฒนาระบบป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์   
1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2. การป้องกัน และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
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4. การจัดการขยะและของเสีย เพื่อรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  
5. การป้องกัน และฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
กลยุทธ์   
1. ก าหนดพื้นท่ีด าเนินการท่ีมีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน  
2. เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน  
3. สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน  
4. ป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
1. ด้านเกษตร   : เกษตรมูลค่าสูง - โคเนื้อหนองสูง และข้าวอินทรีย์ 
2. ด้านท่องเท่ียว  : ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม - ท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
3. ด้านการค้าการลงทุน : การค้าชายแดน การลงทุน และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. ด้านอุตสาหกรรม  : อุตสาหกรรมการเกษตร 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

    วิสัยทัศน์ :  

 
   

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย ๗ ด้าน ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที 2 เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เสริมสร้างการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การสร้างท้องถ่ินเมืองน่าอยู่ 
แนวทางการพัฒนา 1. เสริมสร้างเมืองน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับ 
   คุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดมุกดาหาร 
ให้ลดลง 

- ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมรความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและ
นันทนาการ 

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
- ให้การบริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานท่ีดี 
- ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 -     ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

“สงัคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความมัน่คง ด ารงอยู่คู่ท่องเทีย่ว  
หนึง่เดียวการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล บรูณาการสู่อาเซียน” 
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2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
     -     พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
   -     พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปาและโทรศัพท์  

อย่างพอเพียงและท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดี 

รวมทัง้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจการด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี     

 ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนรุักษ์สืบสานต่อ และเช่ือมโยงไปสู่
กิจกรรมการท่องเท่ียว 

- ส่งเสริมการท่องเท่ียว โดยการสนับสนุนความสามารถของผู้ประกอบการและสร้าง 
เครือข่าย เพื่อพัฒนาศักยภาพการให้บริการท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

- พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และสร้างส่ิง  
           อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้ 

จากการท่องเท่ียว โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัด 
มุกดาหาร 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
- ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
- ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
- พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล (OTOP) ของจังหวัด 

             มุกดาหารเพื่อน าเข้าสู่ตลาดอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟื้นฟู สิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
แบบบูรณาการ 

- ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   เสริมสร้างการศึกษาดี มีมาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ให้บริการด้านการศึกษา และสนับสนุนวัสดุ ส่ือ-อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรียน ให้เป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

- สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
- ส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จัดให้มีช่องทางในการ

รับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิ่น อย่าง
สร้างสรรค์ 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองและการบริหารพัฒนาขีด
ความสามารถในการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในการบริหารจัดการ 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

- สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

- สนับสนุนให้มีพื้นท่ีสาธารณะทางสังคมเพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ปรึกษาหารือ และร่วมติดตาม
ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ ก าหนดนโยบาย
สาธารณะและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

- ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส พร้อมรับ
การตรวจสอบ 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7     เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 

- สนับสนุนให้มีระบบการควบคุมการน าเข้า โดยเน้นการก าหนดปัจจัยการผลิตหรือ
การน าสารเคมีเป้าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่าน โดยการบูรณาการ การท างานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

- จัดท ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพปัจจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตร  
ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เน้นการขึ้นทะเบียนควบคุมแหล่งผลิตและจ าหน่าย โดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างท่ัวถึง รวมถึงการปราบปรามผู้กระท าผิดตาม
กฎหมาย 

- รณรงค์การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตส านึกให้ผู้บริโภคตระหนัก
ถึงความส าคัญของความปลอดภัยด้านอาหาร โดยการ รณรงค์ /จูงใจ ให้มีการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย ในสัดส่วนท่ีมากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่ในการบริโภค รณรงค์ให้
ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้)  หรือเชิญชวนให้มีการกินผักพื้นบ้านมากขึ้น 

- รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และผู้บริโภค 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อยกระดับความรู้ของผู้ส่งออก 
เกษตรกร ร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการผลิต และการบริหารจัดการ
อาหารปลอดภัย 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ง การจัดจ าหน่าย  ส าหรับ
ผู้บริโภค อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

- ส่งเสริมการผลิต การตลาด และการบริโภคพืชผักประจ าท้องถิ่น 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.1 วิสัยทัศน์ 

เทศบาลต าบลภูวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้
เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

          “ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี  โครงสร้างพื นฐานพร้อม  จัดสิ่งแวดล้อมต าบลน่าอยู่    
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง   ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ ” 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองค์กร

ต่างๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลภูวง  6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.  ด้านการเสริมสร้างต าบลน่าอยู ่

แนวทางที่  1  เสริมสร้างเมืองต าบลน่าอยู่ ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข และยกระดับ
คุณภาพชีวิต 
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขให้ลด  น้อยลง 
1.2 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความสนใจในด้านกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการ 
1.3 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
1.4 ใหบ้ริการด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานท่ีดี 
1.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนและสังคมให้อยู่ดีมีสุขตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
1.7 ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
แนวทางที่  2  พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
2.1  พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
2.2  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน บริการด้านไฟฟ้า น้ าประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ อย่าง
เพียงพอและท่ัวถึง 

      2.  ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
แนวทางที่ 1  จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
2.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 
2.3 สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน 
2.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในนโยบาย และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
2.5 ส่งเสริมการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.6 ส่งเสริมองค์กรภาคประชาชน 
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3.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน 

3.1 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง 
3.2 ส่งเสริมการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน 
3.3 ปรับปรุงคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาเซียน 
3.4 พัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการจัดต้ังเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 4.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แนวทางที่ 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีมีสภาพแวดล้อม ท่ีดี  

รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

ประวัติศาสตร์และภูมิปัญหาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

4.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆในการท่องเท่ียว เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว โดยความ
ร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

5.  ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมแบบบรูณาการ 
5.2 ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
5.3 ส่งเสริมการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็นระบบ 

6.  ด้านการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาที่ทันสมัย 
แนวทางที่ 1  พัฒนาการศึกษาท่ีทันสมัย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
6.1 ให้บริการด้านการศึกษา  และสนับสนุนวัสดุส่ือ - อุปกรณ์ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาเด็กนักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะ และมีศักยภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานสากลเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในชุมชน ท้ังในระบบนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

6.2 สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา 
 2.3  เป้าประสงค ์
  1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 

2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม 
3)  ส่งเสริมการเกษตร ประชาชนมีการศึกษา มีอาชีพ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
4)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
6)  สร้างชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งมีการสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน  

 2.4  ตัวชี วัด 
   1)  ประชาชนในเขตเทศบาลมีแหล่งน้ าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  5 
   2)  ในเขตเทศบาลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ  80  

   3)  ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 80  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู ่
4)  ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและการกีฬา   
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   5)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นร้อยละ  10  
   6)  ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5  และพึ่งตนเองได้มากขึ้น 
   7)  ชุมชนในเขตเทศบาลร้อยละ  60  น่าอยู่มีความสงบสุข  

   8)  การบริการจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ร้อยละ  60  

 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

3)  การเกษตรดี ประชาชนมีงานท า มีรายได้เพียงพอ สามารถพึ่งตนเองได้    
4)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     
5)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
6)  ชุมชนเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ รวมทั้งประชาชนได้รับการช่วยเหลือ 

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  พัฒนาปรับปรุงวิธีการท าการเกษตรท่ีดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน  

เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทาง
ตลาด 

4)  ส่งเสริมชุมชนใหเ้ข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น าหมู่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านให้พัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

7)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ระบบไฟฟ้า และระบบประปาอย่างท่ัวถึง 

8)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

9)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  11)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ สนับสนุน
การฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

12)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส านึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชน จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี

จ าเป็น  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  จุดแข็ง (S : Strength) 
  ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

3002  สายหนองสูง - ป่งแดง  เช่ือมต่อระหว่างอ าเภอหนองสูงกับอ าเภอเมืองมุกดาหาร      
  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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      มีแหล่งเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ หนองหลง  ห้วยบังอี่ 
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีส าคัญ ได้แก่ข้าว  
      มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 3 แห่ง     
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  3  แห่ง  สังกัดเทศบาลต าบลภูวง 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ีดี (มีภูเขาล้อมรอบ) 
 

2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมือง 

  ประชาชนยากจน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด
รายได้ 
  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
  เทศบาลอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องน ามาจากแหล่งอื่น
หรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่นน้ ามัน เส้ือผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
อาหาร ฯลฯ   
  ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ในการส่งน้ าจากแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อน ามาใช้ในการเกษตร
และอุปโภค ท าให้มีน้ าในการท าการเกษตรไม่เพียงพอ   

      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพื้นท่ี ท าให้ประชาชนอพยพเข้า 

ไปท างานในเมือง 
      ไม่มีตลาดสดในเขตต าบล 
      แหล่งเงินต่างๆ เช่น  ตู้เอทีเอ็ม ธนาคาร  ไม่มี ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก    
 

๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
  กรมส่งเสริมองค์กรปกครองท้องถิ่นและจังหวัดมุกดาหาร   สามารถสนับสนุน
งบประมาณให้เทศบาลต าบลภูวง ท่ีมีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด                                   

      มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
  ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี  การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ต าบลภูวงมีทิวทัศน์ สวยงามตามธรรมชาติ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นสถานท่ี 

ท่องเท่ียว 
 

๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
  ปัจจุบันเทศบาลต าบลภูวง  เป็นเทศบาลขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ
กับภารกิจหน้าท่ีต่างๆ  ตามกฎหมายท่ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตาม
กฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบาย
รัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
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  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 
  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด
ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  
ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 

    
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

 
 

ดาน สถานการณ์สภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

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 

- พ้ืนที่ในเขตต าบล - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตต าบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 
 

3) การสร้างบ้าน ขยายมาก
ข้ึน ท าให้การระบายน้ าไม่
สะดวก 

- ราง/ท่อระบายน้ า - พ้ืนที่ในเขตต าบล - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

 4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและเทศบาลไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณน้อย  

- เส้นทางคมนาคม - พ้ืนที่ในเขตต าบล
และประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1) ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน  
 
 
 

- พ้ืนที่ในเขตต าบล - ปริมาณขยะเสียถูก
ก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 
 
 

2) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 
 
 

3) ประชาชนในพ้ืนที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับความช่อยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มัน่คงแข็งแรง  
 
 

4) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขตต าบล - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 
 
 

5) ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  
 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
ต าบล 

- ประชาชนบริโภคน้ า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 6) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว อยู่ตามล าพัง 
ผู้สูงอายุรับภาระในการดูแล
เด็ก 
 
 

 - ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขตต าบล 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

3. ด้านงานการศึกษา 
 

1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าข้ันพ้ืนฐาน  
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ในครอบครัว
ยากจน    
 
 

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต
ต าบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสงูข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอกที่เก่ียวขอ้ง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการส่งเสริม
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

1) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

2) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

3) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหลง่
รับซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

4) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ข้ึน 

 5) ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเท่ียวใน
เขตเทศบาลและ
ส่งเสริมกจิกรรมการ
ท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

5. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญหา
ท้องถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพ่ือ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
 

 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

 

1 ด้านการเสริมสร้าง
ต าบลน่าอยู่ 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด เทศบาล 
ต าบลภูวง 

บริหารท่ัวไป รักษาความสงบภายใน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สังคมสงเคราะห์ ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

การด าเนินงานอื่นๆ งบกลาง ส านักปลัด 

2 ด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 

3 ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด 
การเศรษฐกิจ การเกษตร ส านักปลัด 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

4 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

5 ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม สาธารณสุข ส านักปลัด 

6 ด้านการส่งเสริม
การพัฒนา
การศึกษาท่ีทันสมัย 
 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษา 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง 

รวม 6  ยุทธศาสตร์    

 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏบิัต ิ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  
 

 
 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญั ติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไข       
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ท้ังนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์  
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้าน
หรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผน ดังนั้นจึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดท าทบทวน หรือเปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่ อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชน น าไปสู่การจัดท า
งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

 

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพื่อน าไปสู่การ 
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไทยแลนด์ 4.0 
และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) จะต้องมีการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์      
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/
ว 2931  ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 

4.1.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

20   

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15   
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10   
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด       
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   

 
4.1.2 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 

ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
 

2    
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ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 
1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2    

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย งท้ อ ง ถิ่ น  (ด้ า น
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

2    

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒ นธรรม  เช่ น  ก ารนับถื อศ าสน า 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2    

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่ น  น้ า  ป่ า ไม้  ภู เข า คุณ ภาพ ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2    

1 .9  การป ระชุมป ระชาคมท้ องถิ่ น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ป ระชุ ม ป ระช าค ม ท้ อ ง ถิ่ น  โด ย ใช้
กระบวนการร่วมคิด   ร่วมท า  ร่วม
ตั ด สิ น ใจ  ร่ วม ต ร วจ ส อ บ  ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3    

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒ นาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2    

 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 

1    

 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 

2    
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 
 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล

ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชี พ แล ะก ลุ่ ม ต่ าง  ๆ  สภ าพ ท า ง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 
 

2    

 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบ วนการห รือสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ น  ก าร
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 
 

2    

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้ องถิ่ น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนิ นงานได้แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง )     
W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

2    

3 ยุทธศาสตร์ 
 

65 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
 

10    

 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 
 

10    

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 
 

10    
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ล าดบั ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 

 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
ห รื อ บ ร ร ลุ ถึ ง อ น าค ต อ ย่ า ง ชั ด เจ น 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

5 

   

 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
สิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 
 

5 

   

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  
 

5 

   

 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภ าพของพื้ นที่ จริ ง  ที่ จะน า ไป สู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

5  

  

 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีความชัด เจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5  

  

 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุท ธศาสต ร์ ชาติ  2 0  ปี  แ ผน พัฒ น า
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  
Thailand 4.0 แ ผ น พั ฒ น า ภ า ค /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

5  

  

 
รวมคะแนน 

 
100    
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์   
การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 
เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

4.2.1 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   
 

10   

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ  

10   

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ  

10   

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  

10   

5 โครงการพัฒนา  ประกอบดว้ย 
 

60   

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 

5   

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
 

5   

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่
การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  

5   

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  

5   

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5   

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
 

5   

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  
 

5   

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ)   

5   

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5   

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
 

5   

รวมคะแนน 
 

100   
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4.2.2 แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ล ำดบั ประเด็นพิจำรณำ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ตดิตำมและ

ประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10    

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

10    

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
( Impact) โค ร ง ก า ร ที่ ด า เนิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

    

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ระ เมิ น ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทค นิค ต่าง ๆ  ม าใช้ เพื่ อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ด าเนินการ
ในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แผน การป ฏิบั ติ รา ชการตาม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด า เนินการในเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 
 

10    
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4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis Demand 
(Demand  Analysis/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 

5    

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 
 

5    

5 โครงการพัฒนา 
 

65    

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่ อให้ การ
พัฒนาบรรลุ ตามวิสั ยทัศ น์ขององค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ ก าหนดไว้  ชื่ อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ือง
หน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5    

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการมี วัตถุ ประสงค์ ชั ดเจน (clear 
objective)  โ ค ร ง ก า ร ต้ อ ง ก า ห น ด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิ ธี ก ารด าเนิ น งาน ต้ องสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์  มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5    

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้องสภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็นทิศทางที่ ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชั ด เจน  ส าม า รถ ระบุ จ า น วน เท่ า ไ ร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้ าหมาย  พื้ นที่ ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการน้ีจะท าที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลา
ใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
ก ลุ่ ม  ใ ห้ บ อ ก ชั ด ล ง ไ ป ว่ า ใ ค ร คื อ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

5    
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโครงการสอดคล้อง
กั บ  (1 ) ค ว า ม มั่ น ค ง  (2 )ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5    

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติโครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบั บที่  12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็ นเป้ าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา(1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดัก
รายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5    

 5 .6  โค รง ก ารมี ค ว าม ส อ ดค ล้ อ ง กั บ 
Thailand 4.0 โครงการมี ลั กษณ ะห รือ
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินค้ า โภค ภัณ ฑ์  ไปสู่ สิ นค้ าเชิ ง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขั บ เค ลื่ อ น ด้ วย เท ค โน โล ยี  ค วาม คิ ด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม  
ฯลฯ 

5    
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 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้อง
กับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อ
หรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

5    

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ ง 
ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 
 

5    

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม  (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 
 

5    

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  มี
ความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไป ต้ังงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญั ติ/เทศบัญญั ติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ ปรากฏใน
รูปแบบอ่ืนๆ 
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 5.11  มีการก าหนดตัวชี้ วัด  (KPI) และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ  (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
 

5    

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้
จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ ต้ังไว้ การ
ได้ผลห รือผลที่ เกิ ดขึ้ น จะต้อ งเท่ ากั บ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความประเมินผล
ระดับของความส าเร็จได้ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้  
(3 ) ระบุสิ่ งที่ ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็น
จริง  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 
 

5    

รวมคะแนน 
 

100    

 
 
4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล
สูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ
ประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณ
จากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 เป็น
การสรุปผลในภาพรวมและเป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลท้ังใน
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถวัดผลได้ท้ังเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
 
 



128 
 

 4.3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณ 
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบล 

ภูวง มีองค์ประกอบในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตรงตามระเบียบฯ ครบทุกขั้นตอน          
รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

งบประมำณ 
1 ต.ค. 60  

ถึง 
30 ก.ย. 61   

แผนพัฒนำท้องถ่ิน เฉพำะปี 
2561 

แผนกำรด ำเนินงำน เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ โครงกำร งบประมำณ 

2561 193 43,225,200 79 12,566,525 64 

 
 

30,000,000 
 
 

 
 

4.3.1 การวัดผลในเชิงคุณภำพ 
การจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ของเทศบาลต าบล 

ภูวง มีผลส าเร็จเชิงคุณภาพ สรุปดังนี้ 
4.3.๑ งบประมาณรายจ่ายท่ีต้ังไว้  จ านวน    30,000,000.00   บาท  
4.3.2 มีการเบิกจ่ายท้ังส้ิน    จ านวน    26,372,582.27   บาท 
4.3.3 ต้ังโครงการไว ้   จ านวน     64    โครงการ 
4.3.4 ด าเนินโครงการ   จ านวน     57    โครงการ 
 

 
แผนภูมิวงกลม : แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

4.4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1)  เกิดการพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายข้ันตอน อาทิเช่น กระบวนการเพิ่มเติม และ เปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2)  ประชาชนและคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ

กระบวนการจัดท าแผนท่ีมีกระบวนการหลายข้ันตอน และเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเชิญมาร่วมประชุมบ่อยแต่ไม่
มีค่าตอบแทน 

 3)  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายท่ีท าได้ยากและ
บางเรื่องอาจท าไม่ได้   
 

4.4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นท้องถิ่น 
3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี

จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนงบประมาณเพิ่ม โอนงบประมาณลด  โอนงบประมาณต้ังจ่าย
รายการใหม่ 
 
 

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


