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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอำนาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติกำหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 ได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่าย

โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากำลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตรากำลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่

เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ

เตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากำลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง

หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกำหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการ

กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความ

ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/

ความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือนำไปสู่การกำหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การกำหนดภารกิจ และ

แนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การกำหนดแผนงาน/โครงการ มี

ทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะทำให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการ

ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกัน

ด้วย 

หลักการสำคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การกำหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาและ

การกำหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนำไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ำซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุด

แล้ว ยังอาจทำให้ปัญหามีความรุนแรงมากข้ึนจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้ง

นี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที ่จะได้กำหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ และ
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ศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้ว 

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 

 1.2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ  พร ้อมใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

           2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                      
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
   3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

      4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
          4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  

 เป็นกําลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัด        

 การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

      5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้     
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
     5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ จากการพัฒนา
สังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล ภายในขีด

ความสามารถของระบบนิเวศ 
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5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บน

หลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   
 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2561-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษท่ี 21 

1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  

1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 

2.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำสุด  
2.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

3.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มรายได้ต่อ
หัว     

3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.1. เพ ื ่อร ักษาเสถ ียรภาพทางเศรษฐก ิจสร ้างความเข ้มแข ็งและร ักษาว ิน ัยทางการเงิน     
 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.2 สร้างความเข้มแข็งให้ก ับเศรษฐกิจรายสาขาเพื ่อยกระดับขีดความสามารถในการ
 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
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3.2.1 เพื ่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตของ 
 สินค้าและบริการ  

3.2.2 เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที ่สำคัญ พัฒนาระบบ 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูม ิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.2.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ  มาตร ฐ าน
และความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.2.4 เพื ่อเพิ ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสำคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู ่อ ุตสาหกรรมแห่ง 
 อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐาน
ของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

3.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    

3.2.6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้  ส น ั บ ส นุ น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

3.2.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ แข่งขันของ
ภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

3.2.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน  บริการ
ทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

  4.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
  4.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มี  
 ประสิทธิภาพ  

  4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  

  4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

     5. ด้านความม่ันคง 

  5.1 เพ่ือปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
 ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
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  5.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกกำลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย  
 คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   

  5.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
 ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   

  5.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 

    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

  6.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  

  6.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
 ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    

  6.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  

  6.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอำนวยความสะดวกด้วย  
 ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน  

   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

  7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมกลไก 
กำกับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน   

  7.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  

  7.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ 
ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  

  7.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำประปาทั้งในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ำสูญเสียในระบบประปาและสร้างกลไกการบริหาร จัดการ
การประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  

  7.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการนำเข้าจาก 
ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
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    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า 
ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  

   8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ ชุมชน และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   

  8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ ประชาชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

  8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้สามารถ 
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  

   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 

  9.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  

  9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม  

  9.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  

  9.4 เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนา
ในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

  10.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทำเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของแนว
ระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

  10.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐานการ
ผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   

  10.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบ ความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs)   

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ  จังหวัดยโสธร และจังหวัดอำนาจเจริญ  
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วิสัยทัศน์ 
                  “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยว และการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
  1.พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด ข้าวหอมมะลิ    
      คุณภาพดี 
  2. ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวให้มีศักยภาพ  และพัฒนาทักษะบุคลากรส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และ  
      การตลาด ให้ได้มาตรฐาน 
  3. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู ้ประกอบการและเครือข่าย พันธมิตรธุรกิจการค้า  
      ชายแดน ทั้งด้านการบริหารจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียน 
เป้าประสงค์รวม 
  1 .เพ่ิมผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐานและสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยการแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและ    
      ต่างประเทศ ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
  2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการบริหารจัดการมีส่วนร่วมของ   
      องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว 
  3. สร้างเครือข่ายการค้ากลุ ่มจ ังหว ัดเพื ่อเพิ ่มมูลค ่าการค้าชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ที ่มี 
     ประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์  
    กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ ่มจังหวัดฯ  
    เพ่ือให้บรรลุ  
วิสัยทัศน์ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 
   กรอบแนวทางการพัฒนา 
   (1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน 
   (2) ส่งเสริมเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
   (3) เพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
   (4) สร้างและพัฒนาตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ ระบบสารสนเทศด้านการผลิตและการตลาด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว ให้ได้ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 
  กรอบแนวทางการพัฒนา 
  (1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
  (2) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
  (3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือข่ายการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
  (4) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวและส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน   
       เพ่ือการท่องเที่ยว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้าและเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล 
กรอบแนวทางการพัฒนา 
   (1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   (2) เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและส่งมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการค้า 
 
วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ 
   “ดินแดนเกษตรปลอดภัย การค้าและการท่องเที่ยวครบวงจร” 
พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
   3. เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
   4. เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. เสริมสร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   6. บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

        
เป้าประสงค์  
   1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   2. สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   3. คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ภายใต้การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
   4. สิ่งแวดล้อมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
   5. สังคมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความมั่นคง 
   6. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ (โดยจัดลำดับความสำคัญ) 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
   กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) สร้างโอกาส เพ่ิมรายได้ กลุ่มเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) พัฒนาการตลาด การค้า การลงทุน การขนส่งสินค้า และการส่งออก 
(4) ส่งเสริมการท่องเที่ยวครบวงจร 
(5) ลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตร 
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(6) ส่งเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจำหน่ายที่ได้ 
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
(1) ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และทานุบำรุงศาสนา 
(2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ 
(3) สนับสนุนการน้อมนาปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต 
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปัจจัยพื้นฐานทางสังคมและระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน 
(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(1) สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง   
    ชีวภาพ 
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
(1) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(2) เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
(3) พัฒนาศักยภาพเพ่ือก้าวสู่ประชาคมโลก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการในภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
(1) พัฒนาระบบป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านการศึกษาและกีฬานำสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ 
              มาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
1. สร้างความม่ันคง มั่งคั่ง ความสงบเรียบร้อย บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว 
2. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมท้องถิ่น 
3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
7. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
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8. บูรณาการการทางานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 
เป้าประสงค์รวม/ผลผลิตที่ได้ 
เป้าประสงค์รวม 
   1.ชุมชนและสังคม  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ใน   
      สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   2.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
      อย่างทั่วถึง 
   3.มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
   4.ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานเพ่ือไม่ให้สูญหายไป 
   5.ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
   6.ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
 
ผลผลิตที่ได้  3 ด้าน  ดังนี้ 
   1.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3.ด้านเศรษฐกิจ 

  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย  3 ด้าน   ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
   1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแนวทาง   
       ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน    
       อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตัวชี้วัด 
   1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น 
   2. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน 
   3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง 
   4. ร้อยละขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมือง โดยการวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
เป้าประสงค์ 
   1. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
   2. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
   4. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญา 
       เศรษฐกิจ พอเพียง 
   6. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือบ้าน 
   7. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   8. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กลยุทธ์ 
   1. การส่งเสริมสำนึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันท์ของคนในชาติ 
   2. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน 
   4. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   5. การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6. ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พ่ึงพาตนเองได้ 
   7. สร้างค่านิยม จิตสำนึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และประชาชน 
   8. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
   9. สนับสนุนและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
   10. การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่างองค์รวม 
   11. การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   12. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ       
ตัวชี้วัด 
   1. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
   2. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ  ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ 
   3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
   4. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
   5. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   6. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทำมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
   7. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนด 
   8. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   9. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
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  10. ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของโครงการตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี  
  11. ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาต่อ ม.ปลาย, สายอาชีพ 
  12. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
  13. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
  14. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
  15. จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
  16. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
  17. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
  18. อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนประชากร) 
  19. ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
  20. จำนวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
  21. จำนวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
  22. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
  23. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
  24. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
  25. จำนวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอย่าง  
        องค์รวม 
  26. จำนวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และ  
        แรงงาน 
  27. จำนวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
  28. ร้อยละของจวนวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบได้รับความช่วยเหลือ และ  
        แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ 
  29. พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติมีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
  30. มีลำดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
   2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
 กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   3. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งในและนอกระบบ 
   4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
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ตัวชี้วัด 
   1. จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2. จำนวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
   3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 
   4. จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
   5. จำนวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
   6. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
   7. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
   8. ร้อยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   9. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
   10. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1.วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 

“เมืองหลวงตำบลก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต   
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาตำบลตามหลักธรรมาภิบาล” 

พันธะกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
   1. มุ่งพัฒนาตำบลเมืองหลวงให้เป็นชุมชนแห่งความสงบสุขร่มเย็นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นชุมชนแห่งสุขภาพ  
   2.ประชาชนมีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตมีรายได้และการครองชีพที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการพัฒนาปลูกฝังด้าน   
      คุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ บำรุงศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   3.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีจิตสำนึกในการ  
     เป็นเจ้าของสาธารณะ และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
   4.ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในชุมชนจากเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาปัจจัยทางเศรษฐกิจจากภายนอกชุมชนและมุ่งเน้น 
     การแข่งขัน ให้เป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองได้ในชุมชน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.ปรับโครงสร้างทางการเกษตรให้เป็นการเกษตรแบบอินทรีย์โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมความหลากหลายของผลผลิต ให้   
      เพียงพอกับความต้องการของชุมชน 
   6.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ แหล่งน้ำ เพ่ือการเกษตรการอุปโภค และ    
      บริโภคเพียงพอต่อความต้องการ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
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   1.ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกรูปแบบโดยเน้นความรอบรู้คู่คุณธรรมสนับสนุนปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์    
หมู่บ้านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  

   2.สนับสนุน ส่งเสริม สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสังคม อาทิ  เด็ก  สตรี  คนชราและผู้พิการ  
   3.จัดระเบียบสังคมในชุมชน ควบคุม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและแหล่งมั่วสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
   4.สืบสานเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ควบคู่กับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น  พัฒนา   
      โบราณสถาน โบราณวัตถุ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   5.จัดบริการสวัสดิการสังคมและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน 
   6.ส่งเสริมการสาธารณสุขทุกรูปแบบมุ่งเน้นให้ประชาชนรักษาสุขภาพพร้อมทั้งป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
   7.ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับสภาพแวดล้อมในชุมชน 
   8.เพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้เกิดกระบวนการธรรมาภิบาลโดยการสร้างกระบวนการตรวจสอบ   
      สาธารณะเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
    9.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถพึงพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   10.ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบอินทรีย์และส่งเสริมให้เกษตรทดลองปลูกพืชชนิดใหม่ ๆ ใน    
      พ้ืนที่พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าที่ผลิตในชุมชน 
   11.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   
2.2. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
เป้าประสงค์       

1.ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
 2.ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มข้ึน 
ตัวช้ีวัด 
           1.จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.ได้รับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตาม
แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.จำนวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมี    

ส่วนร่วม 
4.จำนวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
5.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

           6.ร้อยละของจำนวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
           7.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
 
กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



15 
 

          2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
          3.ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
          4.พัฒนาคุณภาพสินค้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 5.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและเพียงพอในชุมชน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน  
เป้าประสงค์   

 1.ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

            3.ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 
 4.สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

   ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของผู้สูงอายุและด้อยโอกาสที่ได้รับการสงเคราะห์ 
2.ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ  ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ 
3.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4.ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
5.จำนวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
6.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

7.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
8.จำนวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม 
9.ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 
10.ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
11.จำนวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงาน 
     อย่างองค์รวม 
12.จำนวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข  
     และแรงงาน 

  
 
  กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
   การดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส   
2.พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 



16 
 

5.ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมของชุมชน 
6.พัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
7.ส่งเสริมมาตรการปราบปรามและป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด 
8.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
9.อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าประสงค์ 

1.เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2.ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารของทางราชการอย่างทั่วถึง 
3.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้เข้าสู่ระบบโรงเรียน 
2.ร้อยละของเยาวชนใน ศพด.ที่ได้รับการจัดสรรวัสดุรายหัว 
3.ร้อยละของการเข้าศึกษาต่อภาคบังคับ 
4.ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
5.ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
6.ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
7.ร้อยละของผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ลดลง 
8.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
9.อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนประชากร) 
10.ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ 
2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3.ส่งเสริมบริการสาธารสุข สุขภาพ และการอนามัย 
4.การควบคุมและป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่อ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าประสงค์ 

1.มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
2.สถานที่สาธารณะประโยชน์ทุกแห่งได้รับการฟ้ืนฟู 
3.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
2.ร้อยละของหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการขยะ 
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3.จำนวนแผนงานโครงการที่เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ลดปริมาณและควบคุมมลพษิ 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิง่ปฏิกูล 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิง่แวดล้อม 
5.อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพฒันาอย่างยั่งยนืและแนวทาง  
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
เป้าประสงค ์

1.มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
           2.ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภคสาธารณปูการ  
                อย่างทั่วถึง 
ตัวชี้วัด 
          1.ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น 
          2.ร้อยละของถนนที่ได้รบัการปรับปรุง 

3.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
          4.ร้อยละของครัวเรือนที่ทีน้ำประปาใช้ 
          5.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความสะดวกจากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้สาธารณะ 
          6.จำนวนแผนงาน/โครงการที่ให้ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาระบบถนนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่   
2.พัฒนาระบบน้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง 
4.ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร  
เป้าประสงค ์

1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
2.สังคมเกิดความสมานฉนัท์ ประชาชนอยู่ดีมสีุข 

ตัวชี้วัด 
 1.ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

    2.ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนรว่มในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
    3.ร้อยละของงานบริการทีไ่ด้จดัทำมาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
     4.ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการกำหนด 
     5.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
    6.ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนบัสนุนยทุธศาสตร์ 
  7.จำนวนแผนงาน/โครงการที่เป็นนโยบายรัฐบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
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  8.จำนวนแผนงาน/โครงการที่เป็นโครงการตามพระราชดำริทีส่ามาถนำมาจัดทำได้ 
กลยุทธ์ 

 1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถขององค์กร 
 3.พัฒนาขีดความสามารถของการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย 
 4.ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการตามพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล 

         

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง กำหนดการพัฒนา

ที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 

ยุทธศาสตร์ และ 31 กลยุทธ์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 กลยุทธ์ 
 1.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          2.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรม 
          3.ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทำทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
          4.พัฒนาคุณภาพสินค้าและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน 
          5.ส่งเสริมศักยภาพการผลิตสินค้าให้มีความหลากหลายและเพียงพอในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
   การดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส   
2.พัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต  
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
4.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
5.ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคมของชุมชน 
6.พัฒนาและจัดระเบียบชุมชนและสังคม 
7.ส่งเสริมมาตรการปราบปรามและป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติด 
8.พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
9.อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ปราชญ์ท้องถิ่น วัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมการศึกษาทุกรูปแบบ 
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2.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
3.ส่งเสริมบริการสาธารสุข สุขภาพ และการอนามัย 
4.การควบคุมและป้องกันโรค ระบาดและโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ลดปริมาณและควบคุมมลพิษ 
3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
4.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแนวทาง  
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบถนนให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่   
2.พัฒนาระบบน้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 
4.ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหาร 
กลยุทธ์ 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน 
2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรและขีดความสามารถขององค์กร 
3.พัฒนาขีดความสามารถของการใช้วัสดุครุภัณฑ์ที่มีความทันสมัย 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตามพระราชดำริและนโยบายรัฐบาล 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง มุ่งพัฒนา 6 ด้านได้แก่ ด้าน

การบริหารจัดการเศรษฐกิจ ด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุข ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหาร

จัดการสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหาร 

3 .การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. อัตรากำลังคนทำงานในองคก์รมีจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบ
กับองค์กรที่มีรายได้เทียบเทา่กัน  

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลทีม่ีมากเกินงาน เชน่ การอู้
งาน 
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2. การถ่ายโอนภารกิจให้กับ อบต. ทำให้มีกิจกรรมโครงการ
ต่างๆลงในพื้นที่มากข้ึน 
3. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูค้วามสามารถปราชญ์ชาวบา้น
หลากหลายสาขาในตำบล  
4. ประชากรมีประมาณแปดพนักว่าคนถือเป็นจำนวนที่
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทำให้สามารถให้บริการ
สาธารณะได้อยา่งทั่วถึง 
5. มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งในพื้นที่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มกองทนุ
หมู่บ้าน ม.1 - 14 กลุ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนรักษ์เมืองหลวง 
หมู่ที่ 3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หมู่ที่ 5 ฯลฯ 

2. เจ้าหน้าที่ใน อบต.ต้องเสียสละเวลาดำเนนิการด้านกับ
ภารกิจถ่ายโอน  
3. มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาโรคติดต่อและโรคประจำถิน่ที่
เพิ่มความรุนแรงขึ้น 
 4. มีความเสี่ยงในปัญหายาเสพติด 
 5. มีปัญหาการขัดแย้งในหมู่เครือญาติเก่ียวกับสิทธิทำกนิ  

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการเพิ่มเติมอัตรากำลัง
และงบประมาณให้กับ อบต. 

1. กรมส่งเสริมจัดสรรเงินค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็กไม่ครบ
ตามเงินเดือนที่แท้จริง ให้ อบต.จ่ายส่วนเพิ่ม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จำนวนบุคลากรมากทำให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนในการจัดทำ
โครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจำนวนบุคลากรเพื่อประหยัดงบประมาณ
อย่างไร 
2. การลดจำนวนบุคลากรลงแตเ่สริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบสมดุลมาโดยตลอด ทำให้
การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปัญหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน
อดีตมีจำนวนมาก จนทำให้หน่วยตรวจสอบ เช่น สตง.ม
องว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้นำเอาปัญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ์ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจราย
โครงการทุกปี 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
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1. การดำเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ทำให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ สามารถ
นำงบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็นจุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้อย่างไร 

 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีรถยนต์บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS) บริการ
ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง 

1. ที่ทำงานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ 
2. การเรียกใช้รถ1669ดำเนินการในสิ่งที่ไม่จำเป็น
เร่งด่วนทำให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. มีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่เพ่ือ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้เช่นรถบรรทุกน้ำ รถ
เครนติดกระเช้า 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชำรุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การมีครุภัณฑ์ครบถ้วนทำให้ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทำการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จำกัด 
2.การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 

 

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การถ่ายโอนอัตราครูผู้ดูแลเด็กให้กับ อปท.ใกล้ชิดกับ
การศึกษามากข้ึน มีองค์ความรูด้้านการศึกษามากข้ึน 

1. การมีอัตราที่เพิ่มขึ้นแต่ไม่ครบทุกศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี
การกระจุกตัวของครูอยู่แค่บางศูนย์ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวมหนังสือสั่ง
การต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศตา่งๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุมความ
ต้องการของประชาชน เชน่ ไฟไหม้บ้านหลังเดียว รัฐให้การ
ช่วยเหลือไม่ได้ เปน็ต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายทีไ่ม่ชัดเจนของส่วนกลางใน
ด้านการบริหารการศึกษา  
3.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดนิตรวจสอบ อปท.อย่างเข้มข้น 
บางครั้งปัญหาไมไ่ด้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหาระเบียบ
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กฎหมายที่ส่วนกลางกำหนดมามีปัญหาในทางปฏบิัติ เชน่ 
ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้หรือไม่ฯลฯ 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร ์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.บุคลากรมีองค์ความรู้ด้านตา่งๆมากกว่า อปท.อ่ืนๆ 1. จะทำให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้ถ่อง

แท้เพื่อการปรับใช้ในพื้นที่ให้ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพได้
อย่างไร 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำ วัด เป็น
ต้น 
2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
3. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่
เกินไป ทำให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 

1. การไม่ช่วยกันดูแลที่สาธารณะและสถานที่ที่สำคัญ
ของตำบลทำให้เกิดความเสริมโทรม 
2.การบุกรุกที่สาธารณะจนเกิดปัญหาการจับกุม 
ฟ้องร้องอยู่เนืองๆ 
3. พื้นที่บางหมู่บ้านเป็นพื้นที่บริหารจัดการลำบาก  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่
มากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับถนนได้รับการแก้ไขที่
ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่าบริหาร
จัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่าย
โอนงบประมาณเพ่ือบำรุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ทำเลที่ตั้งของตำบลมีแหล่งการเกษตรที่สามารถ
เพาะปลูกพืชได้หลายชนิด 

1. การทำอย่างไรเพ่ือบริหารจัดการกับปัญหา ที่อยู่
อาศัยและที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ดำเนินการ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
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- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากข้ึน 
และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองหลวง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามา

ของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอื่นใด การพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศท่ีจำเป็น เป็นต้น 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างย่ังยืน 

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวงต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น 

เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน และการสวัสดิการของคนในพื้นที่จะต้อง

ได้รับความเท่าเทียมกันตลอดถึงการป้องกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้น  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านการบริหารจัดการเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ต้องเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ได้มีการทำ

การเกษตรทั้งแบบเลี้ยงชีพและเพ่ือการค้าเพ่ือความยั่งยืนและสามารถทำการยกระดับคุณภาพให้สามารถแข่งขันและ

ส่งออกเป็นสินค้าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนที่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง จึงพยายามสนับสนุนและอุดหนุนโรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนำร่อง

ไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน  

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติ

การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการ

สร้างอัตตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรมของกันและกัน  

ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่ าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 

SARs ไข้หวัดนกและโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการ

ท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้นเมื่อประชากรในตำบลเพิ่มขึ้นความต้องการที่ทำกิน อาจทำให้มีการ

บุกรุก ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจำนวน

ประชากรทำให้ที่ทำกินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทำกินจึง

ต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทำลายทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการเกิดมลพิษจากขยะเพราะการใช้ทรัพยากร

ที่สิ้นเปลือง 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 

ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลำพัง 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชนและการอำนวยความ

สะดวกต่างๆต้องรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือ

ภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำนิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสีย

ภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ใน

ระดับท่ีสื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ส่วนที ่3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฎิบัติ 

 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การบริหาร  จัดการเศรษฐกิจ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 
 

-แผนงานการเกษตร 
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม 
 และนนัทนาการ 
 

-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 
-สำนักงานปลัด 

-สำนักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างสังคมที่มีความสขุ
อย่างยั่งยืน 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง  
 แก่ชุมชน 
-แผนงานการศึกษา
วัฒนธรรม  
 และนนัทนาการ 
 

-สำนักปลัด 
-กองการศึกษาฯ 

-กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม 
 และนนัทนาการ 
 

-กองการศึกษาฯ 
-สำนักปลัด 

-กองช่าง 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

-สำนักปลัด 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรมและ  

-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 

-สำนักปลัด 
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การพ ัฒนาด ้ านโครงสร ้ า ง
พื้นฐาน 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
 

 การโยธา 
-แผนงานพาณิชย ์
-แผนงานการเกษตร 

 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การพัฒนาด้านการบริหาร 
 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ
ดำเนินงานอ่ืน 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานเกษตร 
-แผนงานงบกลาง 
 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองการศึกษาฯ 
-กองช่าง 

สำนักปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2542 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ

จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ทั้งนี้  แผนพัฒนา

ท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียด

แผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม

กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  

ทบทวน  หรือเปลี ่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด   เพื ่อให้การจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
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บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ

นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  บูรณาการ

ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ไทยแลนด์ 4.0  และในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่  3)  พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่ว ันที ่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  

รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่สุด  ที ่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที ่ 15  

พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการ... 

 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 65 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8  แผนงาน (5) 
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     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 
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(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2)  

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2)  

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2)  

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2)  

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  
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(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

 

 

 

 

ประเด็น... 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ

20 
(5) 
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 ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(3)  
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3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10)  

 

ประเด็น... 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(5)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(5)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

(5)  



37 
 

 
 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.2  การติดตาม... 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ ่นเพื ่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด

ไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่

ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 

0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 

2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 
2.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 10 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) 

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

(5) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
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     5.11  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (5) 
     5.12  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

/แนวทาง... 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10  

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า

10  
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สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  
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4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
5.3 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)  
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5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (3) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การ
ลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได้ 

5.6 โครงการมีความ

สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ทำน้อย ไดม้าก เช่น (1) 

เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ

ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม (3) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ

ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 

วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 5 
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5.7 โครงการสอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

5.8 โครงการแก้ไข

ปัญหาความยากจนหรือ

การเสริมสร้างให้

ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่

ได้กำเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา

จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา

ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้

กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(5) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนดำเนินการเอง

หรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน

ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(5) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำ

โครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 

(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 

(Transparency) 

(5) 5 
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คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก

ประชารัฐ 

5.9 งบประมาณมคีวาม

สอดคล้องกับเปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ) 

5.10 มีการประมาณการ

ราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก

วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ

กำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(5) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ไ ด ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (2) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(5)  

รวมคะแนน 100  
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4.3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของ

ประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจาก

เงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่ าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการสรุปผลใน

ภาพรวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

(1)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (1.1)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
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การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
บริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

          

2. ยุทธศาสตรล์ด
ความเหลื่อมล้ำทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

          

3.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

          

4.  ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาด้าน
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ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

รวม           
 

 

 

   

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ลำดับ

ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถดำเนินการได้  

(.......... โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ

ของ

แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย

ละของ

แผนการ

ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ

ของ

ข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
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1 บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   

  

   

2 ตั้งในข้อบัญญัติ

งบประมาณ 

  

3 จากเงินสะสม   

4 จัดทำแผนการ

ดำเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  

- เงินสะสม  = .......... 

  

5 สามารถดำเนินการได้ 

- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 
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(1.2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

 การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  3/4  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

  4.4  ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(1)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

 (1.1)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ำ

ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข 

คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ   ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  

กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถ

ดำเนินการได้ทันท่วงที   
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 (1.2)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ

สัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนว

ทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทำลาย  การ

รักษา   

 (1.3)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะ  

ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สา ธิตการ

ประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณ

ด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาค

เรียนเพ่ือมีรายได้   

 (1.4)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา

เสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับ

ประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

 (1.5)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง

การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของ

ประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทาง

สำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   
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(2)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

  (2.1)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
  (2.2)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ 
ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลาย
ภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  
ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของ 

/โครงการ... 
 

โครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
  (2.3)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมี



57 
 

ปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า ตอซังข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ 
วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา  
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สรุปได้ดังนี้ 
 
  

ลำดับที ่ โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

1 โครงการจดัทำทะเบียนแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ินตำบลวังโพธ์ิ 198,000.00 

2 โครงการวัน  อปพร.  (22  มีนาคม  ของทุกปี) 10,000.00 

3 โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภยัแกป่ระชาชน 29,700.00 

4 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพตดิ 2,350.00 

5 โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล

สงกรานต ์

6,600.00 

6 จัดซื้อสญัญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย ์ 90,000.00 

7 โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 35,800.00 
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8 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,600.00 

9 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 8,500.00 

10 โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 20,000.00 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 19,820.00 

12 โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน 30,000.00 

13 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้นำชุมชนและประชาชน 250,000.00 

14 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ตำบลวังโพธิ ์ 119,856.00 

15 โครงการวันปีใหมไ่ทยผู้สูงวัยช่ืนบาน 36,000.00 

16 โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 16,200.00 
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ลำดับที ่ โครงการ 

งบประมาณ 

ที่ดำเนินการ 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยชงโค ม.1 สายไปวัดบ้านห้วยชงโค 400,000.00 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนดำไปสายบ้านนายสมาน  หวัง

แอบกลาง  ม.2 บ้านวังโพธิ ์

255,000.00 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลมิ ไปศาลปู่ตา  ม.4 บา้นโนน

ทองหลาง 

359,000.00 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังแร่  ม.5 68,000.00 

21 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังท่ีชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตบ้านนา ม.3 420,000.00 

22 โครงการกำจดัวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ 13,800.00 

23 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรต ิ 15,385.00 

24 โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกขยะที่ต้นทาง 9,970.00 
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************************************ 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ข้อ 29 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ดำเนินการประเมินคุณภาพ
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมิน 
ผลโครงการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
   3.1การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
             ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการ
จัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
    โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-     
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            plan  (www.dla.go.th) 
        (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
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     การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำ เนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
   
 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
    แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
    4.4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
    1.เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ    
        หลายขัน้ตอน สลับซับซ้อน 
    2.ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึนและประชาชนมองว่า องค์กรไม่   
       สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที 
    3.ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
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    4 โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมากไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด งบประมาณไม่เพียงพอ 
    4.4.2 ข้อสังเกตข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
     1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา   
        ท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
     2.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา  
        โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี 
     3.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน    
        ปีงบประมาณนั้นและดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 
 

******************* 
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แบบรายงาน 

 

  แบบรายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบไปด้วย
แบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
  แบบที่ 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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แบบท่ี 1 การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีว ัตถุประสงค์เพื ่อประเมินการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ว่า ดำเนินการครบถ้วนทุกข้ันตอน มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 2. ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็น
หน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit: M&E Unit) ใช้การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่ โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยติดตาม
ประเมินผล 
 3. ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีกำหนดระยะเวลา
ในการจัดทำแผนแตกต่างกันไป 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
 แบบประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ 
และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการดำเนินการ/ไม่มีการดำเนินการ
ตามประเด็นการประเมินการช่วยกำกับนั่นเอง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

154 
 

แบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำช้ีแจง: แบบท่ี 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
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ประเด็นการประเมิน 

มี ไม่มี 

การดำเนินงาน การดำเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2. การจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนส่วนในการจดัทำแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
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10. มีการกำหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกำหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17. มีการจัดทำบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   

18. มีการกำหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
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     เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  
 2. ประโยชน์ 
    เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรในภาพรวม 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
    เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. การศึกษา 
  4. อาชีพหลัก 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
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3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
คำชี้แจง: แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดย
กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1) ชาย               (2) หญิง 
2. อายุ           (1) ต่ำกว่า 20 ปี    (2) 20-30 ปี        (3) 31-40 ปี         
                    (4) 41-50 ปี       (5) 51-60 ปี        (6) มากกว่า 60 ปี         
3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี                
                   (6) อ่ืน ๆ                
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ   (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                   (4) รับจ้าง       (5) นักเรียนนักศึกษา       (6) เกษตรกร                
                   (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3. การเป ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

   

5. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 1. วัตถุประสงค์ของแบบ 
    เพ่ือใช้ในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน  
           ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 2. ประโยชน์ 
    เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานของ  
           องค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
     เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 4. องค์ประกอบของแบบ 
     แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  ประกอบ  
           ไปด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 
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  ยุทธศาสตร์........................... 
     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. การศึกษา 
  4. อาชีพหลัก 
      สว่นที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องที่ 
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 
ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................... ....... 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ           (1) ชาย               (2) หญิง 
2. อายุ           (1) ต่ำกว่า 20 ปี    (2) 20-30 ปี        (3) 31-40 ปี         
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                   (4) 41-50 ปี         (5) 51-60 ปี        (6) มากกว่า 60 ปี         
3. การศึกษา    (1) ประถมศึกษา   (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
                   (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4) ปริญญาตรี   (5) สูงกว่าปริญญาตรี   (6)  อื่น ๆ             
4. อาชีพหลัก   (1) รับราชการ   (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
                   (4) รับจ้าง        (5)  นักเรียนนักศึกษา       (6)  เกษตรกร                
                   (7) อ่ืน ๆ (ระบุ)..........................................................               
 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. หากให้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
.................................................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด  
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
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6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องที่  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

     

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

เร่ือง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) 
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เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2561 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2559  เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพราะ

แผนที่ใช้ในปัจจุบัน ได้จัดทำในห้วงระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัด จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด และเพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น มี

ความสมบูรณ์สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับ

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เมื่อสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง สมัยวสิามัญ 

ประจำปี  2561  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่  ...........  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 แล้วนั้น 

  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด จึงขอยกเลิก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน 

2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ.2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นกรอบในการ

จัดทำงบประมาณต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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   ประกาศ  ณ  วันที่   ............  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

(นายวสันต์  ดวงศรี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

ที ่  ศก 89301 /                    วันที ่   9  พฤศจิกายน   2559 
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เรื่อง  ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561-2564 )องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง  

 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง 

           เรื่องเดิม                                                                

           ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับข้อมูล

ข้อเสนอแนะและความต้องการ สรุปปัญหาของประชาชนในเขตตำบลเมืองหลวง จากการที่ได้ประชุมประชาคมทั้งระดับ

หมู่บ้านและระดับตำบล เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีโดยได้แยกตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ และนำมา

พิจารณาจัดลำดับความสำคัญ ความต้องการที่ประชาชนเสนอมาเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วนั้น 

          ข้อเท็จจริง 

          บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้รับบัญชีสรุปปัญหาและความต้องการจากการประคมหมู่บ้านในเขตตำบลทั้ง 

14 หมู่บ้านพร้อมด้วยร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561-2564)  จากคณะกรรมการสนับสนุนและทำการประชุม

คณะกรรมการเพื่อพิจารณาร่างแผนดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

           ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
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           เห็นควรนำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. 2561 – 2564)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง เพ่ือเสนอต่อ

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีมติเห็นชอบและประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารสว่น

ตำบลต่อไป 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจาณาดำเนินการต่อไป 

 

(ลงชื่อ) 

                   ( นายธนพล  สงพิมพ์ ) 

           รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง       

         ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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