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คำนำ 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง  เป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแนวทางหนึ่งในการกำหนดจุดหมายและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเน้นหนักในด้านใดบ้างในช่วงระยะเวลาสี่ปีจำเป็นต้องจัดทำเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลระยะสี่ปี เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่า ยเพิ่มเติม โดยมีการ
ตรวจสอบ ทบทวน  คัดเลือกแผนงาน/โครงการให้พร้อมที่จะนำไปจัดสรรงบประมาณและสามารถดำเนินการได้ 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางฉบับนี้ ได้จัดทำตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่ได้กำหนดไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓ (พ.ศ. 25๖๑) ทุกประการ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบล
ยางฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามวัตถุประสงค์
และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนสามารถประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณได้เป็นอย่างดีเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชนในท้องถิ่นโดยส่วนรวม 
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ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ตั้งอยู่บ้านยางใหม่ หมู่ที ่  ๑๔  ตำบลยาง อำเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบรบือ ประมาณ  ๒๓  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อตำบลต่าง ๆ ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ   ตำบลบัวค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับ   ตำบลบัวมาศ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   ตำบลแคน    อำเภอวาปีปทุม  จังหวัดมหาสารคาม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ตำบลหนองม่วง  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม 

   พ้ืนที่ทั้งหมดของตำบลยาง ประมาณ  ๓๒.๐๘๘  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๒๐,๐๕๕  ไร่ 
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบส่วนใหญ่และที่ราบลุ่มบางส่วน  ประชาชนมีการทำนาปลูกข้าวเป็นหลัก  

ส่วนที่ราบสูงมีการปลูกพืชไร่ มันสำปะหลัง ถั่วลิสง ไม้เศรษฐกิจ ยางพารา  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม   
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
  ดิน ชุดดินที่พบมากในตำบลได้แก่ ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินโคราช ชุดดินน้ำพอง ชุดดินอุบล  ชุดดิน
เหล่านี้มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  เนื้อที่ค่อนข้างเป็นทรายหรือดินร่วนปนทราย บางแห่งยังพบดินที่มีลูกรังหรือกรวด
ปะปนอยู่  ซึ่งจัดเป็นดินตื้นไม่เหมาะในการเพาะปลูก  ดินเหล่านี้ต้องการบำรุงรักษาเป็นพิเศษเสี่ยงต่อการขาดแคลน
น้ำในระยะเวลาที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 ในตำบลยาง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่  หนองยาง หนองคู หนองหว้า  ลำเสียวใหญ่  ห้วยยาง ห้วย

วังพระ  ห้วยช้างโตน  หนองสิม  หนองสีเขียว หนองไผ่ ลำห้วยแดง ลำห้วยโศก  หนองเชือก  หนองขาม  
หนองบัว  หนองผักเผ็ด ห้วยตะไกล้  ห้วยบะสังข์   ห้วยยูง 
 

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  มีป่าชุมชน และที่สาธารณะประโยชน์ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์  

และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน คือ ป่าโคกสูง  ที่สาธารณะดอนปู่ตา หมู่ที่  ๗  หมู่ที่  ๒ 
2. ด้านการเมือง / การปกครอง 

2.1 เขตการปกครอง 
          องค์การบริหารส่วนตำบลยาง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย ๑๕   หมู่บ้าน 
มีกำนัน 1 คน ผู้ใหญ่บ้านจำนวน 14 คน  
 



2.2 การเลือกตั้ง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลยาง แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็น  1  เขต

เลือกตั้ง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเป็น 15 เขตเลือกตั้งตามหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีสมาชิกสภาได้
หมู่บ้านละ 2 คน  

 การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่  20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556   
    

3. ประชากร  
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  มีจำนวนประชากร ดังนี้ 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน 

หลังคาเรือน ชาย หญิง รวม 
๑ บ้านยาง 154 165 319 103 
๒ บ้านแดง 145 155 300 97 
๓ บ้านหนองหว้า 91 ๘๖ ๑๗๗ 48 
๔ บ้านสงเปลือย 106 85 1๙๑ 56 
๕ บ้านหนองขาม ๙๔ ๑๐๓ ๑๙๗ 73 
๖ บ้านบกพร้าว ๘๔ ๗๓ ๑61 43 
๗ บ้านโพธิ์ทอง ๙๗ ๙๒ ๑๘๙ 61 
๘ บ้านโคกสูง ๓๐๑ ๒๙6 ๕9๗ 164 
๙ บ้านมะแงว ๑๒๙ ๑๑๔ ๒4๓ 72 
๑๐ บ้านดอนจันทร์ ๑๒๙ ๑๒๒ ๒๕๑ 88 
๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์ ๑๐๖ ๑๒๔ ๒๓๐ 59 
๑๒ บ้านกลาง ๔2 ๔๑ ๘๓ 28 
๑๓ บ้านหนองแวง ๑๑7 ๑๓๕ ๒5๒ 79 
๑๔ บ้านยางใหม่ ๒๐๗ ๒๕๐ ๔๕๗ 152 
๑๕ บ้านแดงใหม่ ๑๔๗ ๑๔๓ ๒๙๐ 89 

รวม ๑,๙๔๙ ๑,๙๘๔ ๓,๙๓๓ 1,212 
 

หมายเหตุ  ข้อมูลสำนักงานทะเบียนอำเภอบรบือ ณ เดือน กันยายน  ๒๕๖๑ 
  มีประชากรทั้งสิ้น    ๓,๙๓๓  คน    

 แบ่งเป็น - ชาย ๑,๙๔๙ คน     - หญิง  ๑,๙๘๔  คน   
  - จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,212   ครัวเรือน     
 
 
 
 
 
 

 



 3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
   

กลุ่มอาย ุ
จำนวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

น้อยกว่า 1 ปี   17  15  32 
1 – 10 ปี 212 186 398 
11 – 20 ปี 231 198 429 
21 – 30 ปี 287 277 564 
31 – 40 ปี 320 298 618 
41 – 50 ปี 365 361 726 
51 – 60 ปี 268 269 537 
61 – 70 ปี 162 228 390 
71 – 80 ปี   67 115 182 
81 – 90 ปี   21  51 72 
91 – 100 ปี    1   3  4 
มากกว่า 100 ปี    0   0   0 
รวม ๑,๙๔๙ 1,๙๘๔ 3,933 

 
4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 

 จากการสำรวจข้อมูลพื ้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙0  อ่าน เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียนต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และท่ีไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙5  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี   

  ปัญหาทางการศึกษาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหาร
กลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ สนับสนุนงบประมาณและร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน   
องค์การบริหารส่วนตำบลยาง  มีสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

-    โรงเรียนประถมศึกษา       ๓ แห่ง 
-    โรงเรียนมัธยมศึกษา                  ๑   แห่ง 
-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ถ่ายโอน/จัดตั้ง)              ๑   แห่ง 

4.2 การสาธารณสุข 
 จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  ประชาชนได้รับการส่งเสริม

สุขภาพและการป้องกันโรคจากหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ เช่น การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพ่ือป้องกันไข้เลือดออก การ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ มารดาและทารกได้รับการบำรุงและส่งเสริมพัฒนาการ เป็นต้น 
มีหน่วยงานบริการสาธารณสุขในเขตพ้ืนที่ คือ 

-    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๑ แห่ง 
-    ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน     ๑๕   แห่ง 

  
 



 
4.3 อาชญากรรม 

  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชนบ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ส่วนมากครัวเรือนมีการ
ป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ถือว่าน้อย ส่วนมากเป็นผู้เสพซึ่งก็ได้รับการ
บำบัด การแก้ไขปัญหาสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น เช่นการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน 
  ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
(๒) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓) ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
(4) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง    
(5) ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน  

 ๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีเส้นทางคมนาคมดังนี้ 

-  ถนนลาดยาง   ทางหลวงแผ่นดิน สายบรบือ – วาปีปทุม  หมายเลข ๒๐๖๓   
-  ถนนลาดยาง   ทางหลวงชนบท บ้านบกพร้าว – สมสนุก  หมายเลข ๓๐๐๒ 

   -  ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท  หนองขาม – เก่าน้อย ตำบลแคน อำเภอวาปีปทุม 
  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน และรอบหมู่บ้านต่างๆ อีกจำนวนหนึ่ง 

๕.๒ การไฟฟ้า 
 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จำนวน  ๑๕  หมู่บ้าน 
 ๕.๓ การประปา 

เจ้าของกิจการประปา คือหมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีการผลิตน้ำประปาใช้เอง  มีจำนวนครัวเรือนที่ใช้
ประปาครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ น้ำที่ใช้ในการทำน้ำประปาคือน้ำหนอง บ่อสาธารณะของหมู่บ้าน และน้ำใต้ดินท่ีขุดเจาะ
ได้ ปัญหาที่พบคือการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง 

๕.๔ โทรศัพท์ 
-    จำนวนโทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง  1  เลขหมาย 
-     หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน     ๑5   หมู่บ้าน 
       ประชาชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตามตัวเป็นส่วนใหญ่ 

 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
   - 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑ การเกษตร 

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ 
ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง 

 
 



 
๖.๒ การประมง 
 (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง) 
๖.๓ การปศุสัตว ์
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยง โค  

กระบือ สุกร ไก ่เป็ด 
๖.๔ การบริการ  

-  โรงสีข้าว        ๓๗    แห่ง 
-  ร้านค้า       ๒๘    แห่ง 
-  สำนักงานขายวัสดุก่อสร้าง     ๑   แห่ง 

  -  ร้านซ่อมเครื่องจักรกล        ๕           แห่ง 
๖.๕ การท่องเที่ยว 
 แหล่งท่องเที่ยว มีผนังสิม วัดบ้านยาง และองค์การบริหารส่วนตำบลยางได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้

เกิดข้ึนในชุมชน  เช่น  การจัดงานบุญประเพณีต่างๆ 
๖.๖ อุตสาหกรรม 
  - 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยาง มีกลุ่มอาชีพดังนี้ 

-   กลุ่มหม่อนไหม          
-   กลุ่มปุ๋ยชีวภาพและของใช้สมุนไพรบ้านหนองหว้า     
-   กลุ่มทอผ้าห่มไหมพรม             
-   กลุ่มธนาคารหมู่บ้านโคกสูง      
-   กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแดง      
-   กลุ่มทำขนมบ้านแดง        
-   กลุ่มทอผ้าขาวม้า  บ้านบกพร้าว หมู่ที่ ๖   
-   กลุ่มเลี้ยงโค-กระบือ        
-   กลุ่มอนุรักษไ์ก่ชน  

๖.๘ แรงงาน 
 ประชากรที่อยู ่ในวัยแรงงาน (อายุ  ๑8 – ๖๐  ปี ) คิดเป็นร้อยละ  6๕ ของจำนวนประชากรทั้งหมด 
ประชากรบางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนที่และไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอก
พ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลยางแก้ไขปัญหาโดยจัดอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้ความรู้
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  
 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
  
 
 
 
 
 



 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้ 

-    วัด                    ๘   แห่ง 
-    สำนักสงฆ์                   ๓ แห่ง 

๘.๒ ประเพณีและงานประจำปี 
-  บุญบั้งไฟตำบลยาง   ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  บุญทอดเทียนโฮม   ประมาณเดือน สิงหาคม - กันยายน 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม , พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก  
และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๙9 % พูดภาษาอิสาน    

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้
จำหน่ายบ้าง ได้แก่  ผ้าที่ทอจากผ้าไหม  เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่  
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน น้ำผิวดิน จากบ่อน้ำธรรรมชาติมาทำน้ำประปา  
สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  

๙.๒ ป่าไม้  ส่วนใหญ่เป็นป่าแดง ป่าโคกตามไร่นา   
๙.๓ ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางไม่มีภูเขา 
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางส่วนมากเป็นพ้ืนที่สำหรับเพาะปลูก ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็

ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว  รองลงมา
เป็นพื้นที่เหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่และทุ่งหญ้า สำหรับการเลี้ยงสัตว์ น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน ฝนทิ้งช่วง มี
แหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น  ปัญหาด้านขยะ 
มีการทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ไขปัญหาโดยหาภาชนะฝาปิดรองรับขยะให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  มีโครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน   
     
 
 
*************************************** 

  
 
 



    

ส่วนที่ 2  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี ้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติใน
แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ
รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่งย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้
ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก               ที่มีต่อประเทศ
ไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น  สร้างความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ
ชายฝั่งทะเล 



(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ
ประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้าง
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัต ิร ักษาความมั่ นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
(๗)การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การ
เพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นการส่งเสริมการค้า
และการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการ
ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับ
โลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและ
การดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูง
ขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ               เป็นต้น 
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความ
เจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ
การวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ
กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้
ด้านการต่างประเทศ 
 



 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของ
ประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 
อาท ิ
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ
สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ 
อาท ิ
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้าง
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทาง
ทีต่้องให้ความสำคัญ อาท ิ
(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่าง
บูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาท ิ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที ่
เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 



๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักหลักของการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง 
มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 
 
  กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์       
 ๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
 5 ) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและยั่งยืน  
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ         
 ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์         
 ๘) ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  
 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1.เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภ าครัฐและ
เอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
3. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และ
การออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
4. ฟื้นฟูทรัพยากรธรรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 1.9 ล้านไร่ หรือ
ร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้องกันการรุกพื้นที่ชุ ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตรอินทรีย์ 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  มหาสารคาม  กาฬสินธุ์ 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 
2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบท
ของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและ ความต้องการของประชาชน โดยมียุทธศาสตร์ของ
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์สู่ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การ
พัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป การเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
กลยุทธ์  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
 กลยุทธ์  
1) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  
3) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการ 
4) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 กลยุทธ์  
1) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
4) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหมในภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561 – 2565) 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
ประเด็นยุทธศาสตร์    
เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปตามกรอบวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ท่ีกําหนดไว้ จึงได้กําหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดใน 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1  ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอื้อต่อการผลิตสินค้า  เกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
  กุลยุทธ์ 

1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนา 
ปัจจัยการผลิต และกระบวนการผลิต ตั้งแต่ต้นน้ำ – ปลายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
3) เสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสหกรณ์ 

การเกษตร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 

1) พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางสายหลักของประเทศและรองรับรถไฟรางคู่ ให้เอ้ือ
ต่อการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

2) ส่งเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3) ฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยให้ความสำคัญกับแหล่งโบราณสถาน 

ศาสนา ประเพณีพ้ืนบ้าน 
4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 

  ยุทธศาสตร์ที ่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื ่อยกระดับสู ่การเป็น  ศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  กลยุทธ์ 

1) บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ทั้งระบบ 
2) ส่งเสริมการบริการทางวิชาการ วิชาชีพและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชน 
3) พัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ

วัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
  กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อความม่ันคงทางอาชีพ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
4) เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดมหาสารคาม (พ.ศ. 2561 – 2565) 
วิสัยทัศน์ 
“ท้องถิ่นมหาสารคามการศึกษาก้าวไกล ประชาชนเป็นสุข อยู่รอดปลอดภัย สังคมเข้มแข็ง 
รู้เท่าทันพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และย่ังยืน” 
พันธกิจ (Missions) 

1. พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งในระบบและการศึกษาทางเลือก 
2. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
3. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ำสาธารณะ และสาธารณูปโภค 
4. ยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
5. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม 
6. สร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งของท้องถิ่น 
7. พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
8. สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร 

และหน่วยงานอื่น 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (G0als) 

1.การศึกษามีคุณภาพ ประชาชนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม  
2. การให้บริการสาธารณะได้มาตรฐาน อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. การคมนาคมขนส่งมีความเชื่อมโยงและมีแหล่งน้ำเพียงพอ 
4.ประชาชนมีรายได้ สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
5. เกิดความร่วมมือที่ดีในการทำงานระหว่างภาคส่วน 
6. ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและมีการบริหารจัดการที่ดี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การจัดการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
  2. พัฒนาผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา 
  3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การสร้างความเข้มแข็งของสังคม และชุมชนในท้องถิ่น 
   กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ 
  2. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
  3. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การพัฒนาโครงสร้างการผลิตและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น 
    กลยุทธ์ 

1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตร การพาณิชย์ และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้ำสาธารณะ โบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวและจัดการ      

สิ่งแวดล้อม 
  3. สนับสนุนส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพองค์กร 
   กลยุทธ์ 

1. เพ่ิมศักยภาพ และประสิทธิภาพการทำงานของท้องถิ่น 
2. สนับสนุนช่วยเหลือ และประสานการทำงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรและ

หน่วยงานอื่น 
3. สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการพัฒนาตามที่กฎหมายกำหนด 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
  วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)   
  “คุณภาพชีวิตดี  มีการศึกษา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน” 
 พันธกิจ  (Missions) : 
  ๑.   ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
  ๒.   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและท่ัวถึง 
  ๓.   ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ เพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม 
  ๔.   อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ๕.   ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๖.  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชน 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (G0als) : 
  ๑. ประชาชนมีการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพเพ่ือความมั่นคง 
  ๒. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
  ๓. การเพิ่มผลผลิตต่อไร สร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
  ๔. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่และยั่งยืน 
  ๕. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   ๖. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี สังคมสงบสุข 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง 

มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา วัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๔. สร้างสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท์ 
๕. การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
 

  



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนตำบลยาง   

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
๑.  ปร ับ โครงสร ้ า งการผล ิตด ้ าน
การเกษตรให้เอื ้อต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารคุณภาพ 
เป้าประสงค์ 
ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง สร้าง
มูลค่าเพ่ิมได้ 
 

๑.๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และ
กลุ่มอาชีพ 
๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 

 

๒.ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจท้องถิ ่นให้
เติบโตและยั่งยืน 
 

๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทางการเกษตร การคมนาคม 
ขนส่ง รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๒.๒ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว 
๒.๓ อนุร ักษ์ ฟื ้นฟู บำรุงร ักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๓.ส ่ ง เสร ิ มและพ ัฒนาการศ ึ กษา 
วัฒนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนสามารถพึ ่งตนเองได้และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
๓.๒ สร้างสังคมในท้องถิ ่นให้น ่าอย ู ่ ม ีความสงบสุขและ
ปลอดภัย 
๓.๓ พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชมในท้องถิ่น 
๓.๔ สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค 
๓.๕ สนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงหลักประกันสังคมขั้น
พื้นฐาน ตลอดจนให้การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในท้องถิ่น 
๓.6 พัฒนาและส่งเสริมการกีฬาให้แก่เด ็ก เยาวชนและ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 
๔.  สร้างสังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 
เป้าประสงค์ 
สังคมร่มเย็นเป็นสุข 

๔.๑ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว
และชุมชนในท้องถิ่น 
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาคมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
๔.๓ การอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

๕. การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนา
บุคลากร 
เป้าประสงค์ 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

๕.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 
๕.๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู ้ สร้าง
นวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลยาง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลยางได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1.ม ี ป ร ะ เ พ ณ ี แ ล ะ
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 
๒. มีแหล่งน้ำอยู่ในพื้นที่ทำ
ก า ร เ กษตรท ี ่ ส า ม า ร ถ
พัฒนาได้ 
๓.ผ ู ้นำช ุมชนในตำบลมี
ความรู้  มีศักยภาพในการ
พัฒนา 
๔.มีพื ้นที ่ทำการเกษตร
จ ำ น ว น ม า ก  ท ี ่ จ ะ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุน 
 

๑ .  ข า ด ก า ร สน ั บ สนุ น
ความรู ้ท ักษะอาชีพด้าน
การเกษตร 
๒. ประชาชนยังมีรายได้อยู่
ในระดับต่ำ มีหนี ้สินมาก
และมีการศึกษาน้อย 
๓. ประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ขาดความร ู ้ความเข ้าใจ
เก่ียวกับการเมือง 
๔. แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
มีน้ำไม่เพียงพอ 

๑. การสนับสนุนส่งเสริม
การรวมกลุ่มของรัฐเพื่อให้
เข้าถึงแหล่งทุนได้มากข้ึน 
๒. ร ัฐมีนโยบายส่งเสริม
และพัฒนาในด้านแหล่งน้ำ
มากข้ึน 
๓.  ม ี การประก ันราคา
พืชผลทางการเกษตร สร้าง
แรงจูงใจในการผลิตสินค้า
และพัฒนาอาชีพ 
๔ . ตลาดท ั ้ งภายในและ
ภายนอกมีความต้องการ
สินค้าที่ปลอดภัยเพิ่มมาก
ขึ้น 
๕. ม ีอ ุตสาหกรรมด ้ าน
การเกษตรอย ู ่ ใกล ้พ ื ้นที่  
สร ้ างโอกาสในการผลิต
สร้างรายได้ของชุมชน 
 

1. ประชาชนไม ่ให้ความ 
สำค ัญก ับการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เห็นว่าเป็น
เร่ืองของผู้นำเท่านั้น 
๒ .ก า รม ี ส ่ ว น ร ่ ว มของ
ประชาชนในการพ ัฒนา
ท้องถิ่นน้อย 
๓. งบประมาณท ี ่ ได ้รับ
จ ั ด ส ร รจ ากร ั ฐบ าล ไม่
เพ ียงพอต ่อการพ ัฒนา
ท้องถิ่น 
๔ . ประชาชนไม่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง มีการเปิดเผย
ข้อมูลน้อย  
๕.  อุปกรณ์ เครื ่องมือ
สนับสนุนการพัฒนามีไม่
เพียงพอ 
 

 
 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง พ.ศ. 2561 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
ชาติ  20  ปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ

เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและความ
เท่าเทียมกันในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การปรับสมดลุพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 

การ
เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ความเป็น
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 

การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เลื่อมล้ำใน

สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 

การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการ
พัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อ
การพัฒนา
ประเทศสู่
ความมั่นคง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 

การบริหาร
จัดการใน

ภาครัฐ การ
ป้องกันการ

ทุจริต 
ประพฤติมิ

ชอบและธรร
มาภิบาลใน
สังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
7 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบโลจิ

สติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่  
8 

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 

วิจัย  
และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
9 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
10 

ความร่วมมือ
ระหว่าง

ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
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โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยาง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัด

มหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิตดา้น

การเกษตรให้เอื้อต่อการผลติสินคา้
เกษตรและอาหารคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษาเพื่อยก 

ระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษา
และวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่

สังคมเอื้ออาทรและสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนกลาง
ตอนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศักยภาพการผลิต

การเกษตรและอตุสาหกรรมแปรรปู
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน

การค้า การบริการ และโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอยา่ง

ครบวงจร 

ยุทธศาตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาและสร้าง

สังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ยุทธศาตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลติ

และสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งของสังคม

และชุมชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาตร์ที่ 4 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพองค์กร 
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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อปท. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรให้เอื้อ

ต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร

คุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา

ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาตร์ที่ 1 
การจัดการศึกษาและสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
 

ยุทธศาตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมและชุมชนในท้องถิ่น 

ยุทธศาตร์ที่ 3 
การพัฒนาโครงสร้างการผลิต

และสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจในท้องถิ่น 

 

ยุทธศาตร์ที่ 4 
การพัฒนาและเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน

และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษา วัฒนธรรม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสังคมเอื้ออาทร

และสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
องค์กรและพัฒนา

บุคลากร 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 

สังคมร่มเย็น
เป็นสุข 

เป้าประสงค์ที่ 5 

การบริหาร
จัดการ

บ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์ที ่1 

ภาคการเกษตร
มีความเข้มแข็ง 
สร้างมูลค่าเพ่ิม

ได้ 

เป้าประสงค์ที่ 2 

การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นให้
เติบโตและ

ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 3 

ประชาชน
สามารถ

พ่ึงตนเองได้
และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
 

 
เป้าประสงค์ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนผังยุทธศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตรให้เอื้อ

ต่อการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร

คุณภาพ 

ยท.02 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการค้า การลงทุน

และการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมและพัฒนา

การศึกษา วัฒนธรรม 
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างสังคมเอื้อ

อาทรและ
สมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ
องค์กรและพัฒนา

บุคลากร 
 

วิสัยทัศน์ “คุณภาพชีวิตดี มีการศึกษา เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 
” 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ที่ 1 

ภาคการเกษตร
มีความเข้มแข็ง 
สร้างมูลค่าเพ่ิม

ได้ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 

การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ

ท้องถิ่นให้
เติบโตและ

ยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ 3 

ประชาชน
สามารถ

พ่ึงตนเองได้
และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ที่ 4 

สังคมร่มเย็น
เป็นสุข 

 

เป้าประสงค์ที่ 5 

การบริหาร
จัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
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เป้าประสงค์ 
1. ภาคการเกษตร 
มีความเข้มแข็ง 

สร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 
 

2.การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจท้องถิ่น

ให้เติบโตและ
ยั่งยืน 

3. ประชาชน
สามารถพ่ึงตนเอง
ได้และมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

4. สังคมร่มเย็น 
เป็นสุข 

 

 

5. การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 

ที่ด ี
 

กลยุทธ์ 
กล

ยุทธท่ี 
1 

กล
ยุทธท่ี 

2 

กล
ยุทธท่ี 

3 

กล
ยุทธท่ี 
13 

กล
ยุทธท่ี 

5 

กล
ยุทธท่ี 

6 

กล
ยุทธท่ี 

7 

กล
ยุทธท่ี 

8 

กล
ยุทธท่ี 

9 

กล
ยุทธท่ี 
10 

กล
ยุทธท่ี 
11 

กล
ยุทธท่ี 
12 

กล
ยุทธท่ี 
16 

กล
ยุทธท่ี 
15 

กล
ยุทธท่ี 

4 

กล
ยุทธท่ี 
14 

กล
ยุทธท่ี 
17 

แผนงาน 
1.แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

2.แผนงานการ
รักษาความสงบ

ภายใน 

3.แผนงาน
การศึกษา 

4.แผนงาน
สาธารณสุข 

5.แผนงาน
การสังคม
สงเคราะห์ 

6.แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

10.แผนงาน
งบกลาง 

7.แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

8.แผนงานการ
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9. แผนงาน
การเกษตร 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 

ผลผลิต / 
โครงการ 

จำนวน 
โครงการ 



3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์  

ความเช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ปรับโครงสร้าง
การผลิตด้าน
การเกษตรให้
เอื้อต่อการผลิต
สินค้าเกษตรและ
อาหารคุณภาพ 

การพัฒนา
โครงสร้างการผลิต
และสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ปรับโครงสร้าง
การผลิตดา้น
การเกษตรให้
เอื้อต่อการผลิต
สินค้าเกษตร
และอาหาร
คุณภาพ 
 

ภาคการเกษตร
มีความเข้มแข็ง 
สร้างมลูค่าเพิ่ม
ได ้

จำนวนครัวเรือนที่
เข้าร่วมโครงการและ
ใช้ปุ๋ย 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ,การ
ผลิตข้าวพันธุ์ดี 

สำนักปลัด เกษตร
อำเภอ 

จำนวนครั้งการ
ฝึกอบรม / 
ศึกษาดูงาน  
จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการจัดตั้ง 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

ฝึกอบรมอาชีพแก่
ประชาชนและศึกษา
ดูงาน , ส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ/
วิสาหกิจชุมชน 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 

สำนักปลัด 

จำนวนครัวเรือนที่
นำไปสู่การปฏิบัติ 

2 2 2 2 2 ปีละ  2
โครงการ 

ส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง , พัฒนา
อาชีพด้านปศุสัตว ์

สำนักปลัด ปศุสัตว์
อำเภอ 

จำนวนทางระบายน้ำ, 
คลองส่งน้ำที่เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
โครงการ 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ำชุมชน, คลองส่งน้ำ 
คสล. 

กองช่าง สำนักปลัด 

ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและ
การท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม  
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้างการผลิต
และสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น 

ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและ
การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นให้เติบโต
และยั่งยืน 
 

จำนวนถนนคสล.ที่
เพิ่มขึ้น 

24 13 7 5 5 49 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. 
จำนวน 49 โครงการ 

กองช่าง สำนักปลัด 

จำนวนถนนหินคลุก 
ที่เพิ่มขึ้น 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
 

กองช่าง สำนักปลัด 

จำนวนถนนลูกรัง 
ที่เพิ่มขึ้น 

9 10 4 3 3 26 โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
26 โครงการ 

กองช่าง สำนักปลัด 

มีการจัดแสดงและ
ฝึกอบรมพัฒนา
สินค้าโอทอป 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมการผลิตและ
จำหน่ายสินค้า 
OTOP, การฝึกอบรม 
พัฒนาสินค้าโอทอป 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 

สำนักปลัด 
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ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดผลผลิต/
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรม 
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา
โครงสร้างการ
ผลิตและสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจใน
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ
ท้องถิ่นใหเ้ติบโต
และยั่งยืน 
 

พื้นที่สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

ส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้ พันธุ์ไม้และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สำนักปลัด อบต.ยาง 

จำนวนพื้นที่ 
ที่ดำเนินการ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

ขุดลอกแหล่งน้ำ
สาธารณะ,ปรับปรุงที่
สาธารณะ โครงการ 

กองช่าง สำนักปลัด 

ส่งเสริมและ
พัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อยก 
ระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางบริการ
ทางการศึกษา
และวัฒนธรรม
ของภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 
 

การจัดการศึกษา
และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 
วัฒนธรรม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประชาชน
สามารถ
พึ่งตนเองได้และ
มีคุณภาพชีวิตที่
ด ี
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนโครงการที่
ได้รับการสนับสนุน 

9 9 9 9 9 ปีละ 9
โครงการ 

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

สำนักปลัด 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

5 5 5 5 ๕ ปีละ 5 
โครงการ 

สร้างสังคมในท้องถิ่น
ให้น่าอยู่ มีความสงบ
สุข ปลอดภัย 

สำนักปลัด อบต.ยาง 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

สำนักปลัด กอง
สวัสดิการ
ฯ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น การ
เจ็บป่วยน้อยลง 

9 9 9 9 9 ปีละ 9 
โครงการ 

สนับสนุนและ
ส่งเสริมการป้องกัน
โรค การฟื้นฟู 
สมรรถภาพ 

สำนักปลัด อบต.ยาง 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

7 7 7 7 7 ปีละ 7 
โครงการ 

สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 

กอง
สวัสดิการ
ฯ 

สำนักปลัด 

จำนวนครั้งการจัด
กิจกรรม 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
โครงการ 

ส่งเสริมการกีฬาแก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

สำนักปลัด 



 
ความเชื ่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ ต ัวช ี ้ว ัดผลผล ิต/
โครงการ 

 ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ หน ่ วย งาน
ร ับผ ิดชอบ
หลัก 

หน ่ วย งาน
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 2565 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคม
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
 

การสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม
และชุมชนใน
ท้องถิ่น 

สร้างสังคมเอื้อ
อาทรและ
สมานฉันท์ 

สังคมร่มเย็น
เป็นสุข 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชน
รู้สิทธิและหน้าที่
ของตนเองและมี
ส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากขึ้น 

6 6 6 6 6 ปีละ 6 
โครงการ 

พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
สถาบันครอบครัว
และชุมชนในท้องถิ่น,
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและประชาคมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด กอง
สวัสดิการฯ 

จำนวนพื้นที่ 
ที่ได้รับการอนุรักษ์ 
ปรับปรุง,จำนวน
ครั้งการสนับสนุน
งานประเพณี 

4 4 4 4 4 ปีละ 4 
โครงการ 

การอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

สำนักปลัด 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนสู่สังคม
เอื้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
องค์กร 

การบริหาร
จัดการองค์กร
และพัฒนา
บุคลากร 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

3 3 3 3 3 ปีละ 3
โครงการ  

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
บริหารจดัการ
องค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

สำนักปลัด อบต.ยาง 

บุคลากรมี
ประสิทธิภาพใน
การทำงานมากขึ้น
และให้การบริการ
ประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4 4 4 4 ๔ ปีละ 4 
โครงการ 

ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เกิดการ
เรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรมและองค์
ความรู้ใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

สำนักปลัด อบต.ยาง 



 
 

 

ส่วนที่ 3 
 
 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน ห น ่ ว ย ง า น

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรให้เอื้อต่อการผลิต
ส ินค ้ า เกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ยาง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

๒ ส่งเสร ิมการค้า การลงทุน
แ ล ะก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ชิ ง
สร ้างสรรค์และว ัฒนธรรม
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ กองสวัสดิการฯ 

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สำนักปลัด 

๓ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
ว ั ฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะพ ั ฒ น า
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบภายใน สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการฯ 

การดำเนินการอื่นๆ แผนงานงบกลาง สำนักปลัด 

๔ สร ้างส ังคมเอ ื ้ออาทรและ
สมานฉันท์ 
 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
ฯ 

สำนักปลัด , 
กองสวัสดิการฯ 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด 

๕ การบริหารจัดการองค์กรและ
พัฒนาบุคลากร 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ สำนักปลัด 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลัด 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน 10 แผนงาน 5 สำนัก/กอง 

 
 

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 



 
 

 

ส่วนที่ 4 

 
   
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
1.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่ง
สามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จ
ตามกรอบการประเมินผลระดับใด 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกำหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด 
(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              
( Monitoring) 
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที ่ใช้โดยมีการประเมิน
ประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด 
จากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 

การติดตามและประเมินผล 
 



 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบาง
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและ
สามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับคณะกรรมการฯจะพิจารณา 

 

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น อาจกำหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หร ือ การประเมินประสิทธ ิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล (Effectiveness  
Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินโครงการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ ่นต่อผู ้บริหารท้องถิ ่น เพื ่อให้ผู ้บริหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

  ๑.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่
สำคัญ 3 ประการ คือ 
  ๑.๒.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
  ๑.๒.2 เครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนด
ขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจำเป็นสำคัญ



 
 

 

ในการนำมาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบ
วัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ  
บันทึกรายการ เพ่ือนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
  
๑.๒.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะดำเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ำ ลำคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือ
ตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของ
ทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis)  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การนำแผนพัฒนาสี่ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการกำหนดองค์กรที่รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และ
ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผลซึ ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. 2561 
ข้อ 28 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวนสามคน 

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จำนวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จำนวนสองคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที ่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ โดย
มีอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรทั้งนี้ ยังได้กำหนดไว้ในระเบียบฯ 
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ 



 
 

 

  (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นจัดทำร่างข้อกำหนด  ขอบข่าย และ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิน่พิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการซึ่ง
ได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็น
ผู้บริหารท้องถิ่น 

 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

  ๒.๑ แนวทางการพ ิจารณาการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ ่นตามระเบ ีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559) 
 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
   ๒.1.๑ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   (6)  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
   (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
 
 



 
 

 

 2.๑.๒ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ประกอบด้วย 
  2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2)  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
   (3)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
   (5)  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
   (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

   (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
     ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
   (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   (11)  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   (12)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
  ๒.๑.3 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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



 
 

 

รวมคะแนน 100 
  
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
๒.๑.๔ แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วง
อายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข ้อม ูลเกี ่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  



 
 

 

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

(2) 
 

 

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

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ ่น รวมถึงความเชื ่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

(2)  

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

(2)  

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(2)  



 
 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื ่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จ ุ ด อ ่ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดำเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

3. ยุทธศาสตร์  
3.1ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส ่วนท้องถิ ่นใน
เขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื ่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ           แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

(10)  

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

(10) 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 
3.4 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส

(5) 
 

 



 
 

 

 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเชื ่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุ ่งมั ่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ ่น เพื ่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด             ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเชื ่อมโยงองค์รวมที ่นำไปสู ่การพัฒนาท้องถิ ่นที ่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5)   

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำ
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5)   

รวมคะแนน 100  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

 

 
  ๒.๑.5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่ อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
   
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   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) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

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

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 
รวมคะแนน 100 



 
 

 

 
 
 
 
 
  ๒.๑.6 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท ้องถ ิ ่น (ใช ้การว ิ เคราะห ์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี ่ยนแปลงที ่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ท่ีได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท ้องถ ิ ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบ ัต ิราชการที ่บรรล ุว ัตถ ุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัต ิราชการตามที ่ได ้ร ับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

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

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ
จ ัดทำโครงการพัฒนาท้องถ ิ ่นโดยใช ้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  ม ีความ
ช ั ด เ จนนำ ไปส ู ่ ก า รตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการม ี ความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  ม ีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ ก ิ จ แ ล ะ ส ั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5)   

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

(5)   

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4)  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5)   



 
 

 

5 .6  โคร งการม ี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปส ู ่  Value–Based Economy หร ือเศรษฐก ิจท ี ่ข ับเคล ื ่ อนด ้วย
นวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา 
แล ้วต ่อยอดความได ้ เปร ียบเช ิงเปร ียบเท ียบ เช ่น ด ้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
โครงการพัฒนาท้องถิ ่นม ีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ ่นต้องเป็น
โครงการเชื ่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ได้
กำหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหร ื อการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
ม ั ่ น ค ง  ม ั ่ ง ค ั ่ ง  ย ั ่ ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื ้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จ ัดทำโครงการได ้แก ่  (1) ความประหย ัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถ ูกต ้ องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5)   



 
 

 

5 . 1 1  ม ี ก า ร ก ำ ห น ด
ต ั ว ช ี ้ ว ั ด  ( KPI)  แ ล ะ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5)   

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพฒันา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5)   

รวมคะแนน 100  
 
 
 

 

 

 
 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    - โดยใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan 
& Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model)ตัวแบบเชิง
เหต ุผล หร ือ Logical Model (5) แบบว ัดกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ งาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่
เก ิดขึ ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส ่วนร่วม (Participatory Methods) (8) แบบการ
ประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) (10) แบบการประเมิน
ตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม
ข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลที่ได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา  (Time) 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 



 
 

 

  ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประ ชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กำหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก 
  1.ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
    (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
    (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton  
    (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
    (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
    (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัต ิงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
    (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
    (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
    (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
    (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
    (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
    (11) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ 
(1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 
 
 
 
  2.เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  (Time) 
เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 
  3.ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
  4.วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
     5.ผลกระทบ (Impact)  

4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะทำ สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 



 
 

 

  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบสำคัญของข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
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