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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย           ปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลหัวเมือง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 7)            

พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย                
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด               
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างาน             
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบ
ติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูล
ปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ

บทน า 
 



ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ                
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัด ท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซี่งประกอบไปด้วย                   
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕
62 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 29 โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานความเห็นและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึง
พอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  จึงได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่าง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม               
ให้นายกเทศมนตรีทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 



1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่   สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่ เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตาม
และประเมนิผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
( implementation process)  การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)  การประเมนผลลัพธ์นโยบาย               
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน
ไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย                      
และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอ
ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 



๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปผกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 
๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบ
ประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  



๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

 
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

 
  ขั้นตอนที่ ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    
 
 

ขั้นตอนที่ ๕    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561  ข้อ 29    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)            
มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   
 
 

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด           
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 



ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  
ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ
ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

 
 

 (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระท บ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น           

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 



  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
ได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  
เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม  
 
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วงิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน



สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  
ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา                         
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์            

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มี
อยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
(data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง  ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 



(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/          
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลใน 
                 ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลหัวเมืองในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร 

                          ส่วนต าบลหัวเมือง(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
 
 
 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย       
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน             
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เปูนต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร          
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให่มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

http://www.dla.go.th/


๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ปผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป            
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย   

 
 
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า         

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร ์
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง

แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 
 



เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
 
 



ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 



๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน



และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปรับ
ระบบการผลิตที่สร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสมดุล เพ่ือคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
   (2) ยกระดับการค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสตลาด 
เน้นการพัฒนาบุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการค้า 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
   (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในระดับ
นานาชาติ 
   (4) พัฒนาคนและสังคมให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง มีความมั่นคงและอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา แรงงาน ฯลฯ 
   (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการพัฒนาที่
น าไปสู่การพ่ึงตนเอง มภีูมิคุ้มกันตามปลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เน้นการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

  2. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และแผนพัฒนาฉบับท่ี 11 รวมทั้งแผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   (1) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 1 ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 
มีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงข่าย
คมนาคม และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานของความรู้และวัฒนธรรมภูมิปัญญา 



   (2) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน มุ่ง
พัฒนาเชียงรายให้เป็นประตูการค้า การลงทุน พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ พัฒนาการท่ องเที่ยวชายแดนและการ
ท่องเที่ยว อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น และเร่งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  

(3) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และพิษณุโลก เน้นการ
สนับสนุนให้เกิดความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้และน้ า สร้างมูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
ศาสนา การพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการค้า บริการ การขนส่งและการกระจายสินค้า 
   (4) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี เน้นพัฒนาข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตรอย่างครบวงจร พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจาก
ผลผลิตและวัสดุทางการเกษตร พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ.2557 – 2560) (เชียงราย พะเยาแพร่ น่าน) 

1. วิสัยทัศน์ “ประตูการค้าสู่สากล  โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้ า ป่าสมบูรณ์  ประชาชนอยู่
ดีมีสุข” 
  2.พันธกิจ 
         1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล ให้
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

       2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
         3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนาตะวันออก 
ด ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 

       4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์ ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์  “ประตูการค้าสู่สากลบนพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์” 

4.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

   ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์
เชื่อมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเตรียมความพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
   แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยการกระตุ้น การลงทุนภายในจังหวัด วิจัย พัฒนา
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า การลงทุนกับกลุ่มจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการและพัฒนาธุรกิจSMEs  
3. พัฒนาระบบโลจิสติกส์รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดย   

จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานข้อมูล วิจัย 
พัฒนา ผลิตบุคลากรด้าน Logistics ทุกระดับและจัดการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

   ยุทธศาสตร์ที่  2   การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ 
   แนวทางการพัฒนา 

1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเน้นความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสิ่งที่มีศักยภาพทางการตลาด ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้หลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนากลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร     



2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

3. สร้างความเข้มแข็งต่อเกษตรกร องค์กรเกษตรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดย   
การสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนที่ และสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินค้าเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการ   
แข่งขันทางการตลาดแก่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร รวมทั้งสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายเฉพาะกลุ่ม (Niche Product)  

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
    

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชน

ในการปูองกันปัญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการปรับตัวสู่สังคม
ผู้อาวุโส ตลอดจนส่งเสริมบทบาทและความสัมพันธ์ที่ดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพ   
โดยปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ทั้งวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่อเนื่องจังหวัด
ในกลุ่ม และส่งเสริมความร่วมมือในลักษณะโครงข่ายการท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม GMS 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยว  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม   
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยว 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการจัดท า

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากร
ชีวภาพ 

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน์ โดยการแก้ปัญหาการบุก
รุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปุา ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าและปุาชุมชน การจัดท า Food Bank 
การจัดท าฝายต้นน้ าแบบผสมผสานและฝายกึ่งถาวรการปูองกันไฟปุารวมทั้งการส่งเสริมอาชีพในชุมชนในพ้ืนที่ปุาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ขยายโอกาส และความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยิ่ง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้   
เทคโนโลยี GIS ในการจัดท าฐานข้อมูลและน าไปใช้ 

4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ปลูกจิตส านึกและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมทุกระดับ ตลอดจนการสร้างความรู้   ความเข้าใจและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง 
 
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2557 - 2560 (รอบทบทวน พ.ศ.2560) 

วิสัยทัศน์จังหวัดแพร่ 
 

  “เมืองแพร่น่าอยู่ประตูสู่ล้านนาเศรษฐกิจก้าวหน้าประชาเป็นสุข”  
 



นิยามวิสัยทัศน์ 
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขามีความสงบร่มเย็นและได้รับการจัดอันดับจากกรม

สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ให้เป็นจังหวัดที่น่าอยู่อันดับที่๕ของประเทศไทยที่ตั้งของจังหวัดแพร่
นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่านพะเยา
เชียงรายล าปางล าพูนเชียงใหม่จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็นประตูสู่ล้านนาปัจจุบันจังหวัดแพร่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรอยู่ทีอั่นดับ๑๕ของ๑๗จังหวัดภาคเหนือจึงก าหนดให้มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้จังหวัดแพร่มี
เศรษฐกิจที่ก้าวหน้าให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนต่อไป 

 

พันธกิจ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างมูลค่าให้กับสินค้าที่ส าคัญ

ของจังหวัด 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญต่อการพัฒนาจังหวัดในทุกด้านอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและจัดให้มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวใหม่ๆที่น่าสนใจ

เพ่ือดึงดูดและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการส่งเสริมและการอนุรั กษ์สืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

4.พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการศึกษาของประชาชนให้ดีขึ้น 
5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปูองกันและแก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่าง

ยั่งยืน 
6.สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมศักยภาพด้านความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนตลอดจนการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ตัวช้ีวัดและกลยุทธ์ประกอบด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ 
ส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดให้มีความปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

สร้างรายได้แก้ไขปัญหาความ
ยากจนโดยเพิ่มศักยภาพการผลิต
ทางเกษตรกรรมอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมพร้อมทั้งพัฒนาองค์
ความรู้ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม
มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ ์จปฐ.  
3. ร้อยละของหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การจัดระดับ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ OTOP  
กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรและประชาชน
ทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและด ารงชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย  
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
เอกลักษณ์ได้มาตรฐาน 
4. สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนเพิ่ม 

ประสิทธิภาพสถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการและ
ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อรองรับ AEC  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการน าเอาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการตลาดสินค้า
เกษตรส าคัญและผลิตภัณฑ์ชุมชนตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยการพัฒนาแหล่งน้ าโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคอ่ืนๆ
อย่ 
างครอบคลุมและทั่วถึง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของปริมาตรการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ า
เพ่ิมข้ึน 
๒. ระดับความส าเร็จของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริได้รับการพัฒนาและต่อยอดการ
ด าเนินงาน 
๓.ร้อยละของพื้นที่เพ่ือการเกษตรที่ได้รับประโยชน์
เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
๔.ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนเพ่ิมข้ึน 
๕. ระดับความส าเร็จการพัฒนาระบบ Logistics 
ในจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาปรับปรุงและจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานใน
การขนส่งทางบกทางน้ าและทางอากาศ 
๒. ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ก่อสร้างอ่างกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ขนาดกลาง
และขนาดเล็กในแม่น้ าสายหลักและลุ่มน้ าสาขา
พร้อมทั้งการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. พัฒนาระบบLogistics ทั้งระบบรางถนนและ
ทางอากาศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตาม
ความร่วมมือ GMS และ AEC  
๕. พัฒนาและขยายเขตโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบเครือข่ายการสื่อสารทางระบบสารสนเทศ 
๖. จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการด้าน Logistics และ
ศูนย์รวบรวมการขนส่งและกระจายสินค้า (Inland 
Container Depot) ตลอดจนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (One Stop Service) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ 
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยว 

เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพ
ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก
โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และบุคลากรให้ได้มาตรฐาน
ระดับนานาชาติและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
1.ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
2.ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้าน
วัฒนธรรมและธรรมชาติโดยใช้ทุนเดิมที่มีอยู่บน
พ้ืนฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองแพร่ 
2.แสวงหาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เพ่ือสร้าง
ความแตกต่างเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
3.สร้างกระบวนการความร่วมมือด้านการ
ท่องเที่ยวกับจังหวัดต่างๆและประเทศเพ่ือนบ้านใน
กลุ่มอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 
4.ส่งเสริมและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านที่
พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกตลอดจนการ
เส้นทางท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสะอาดและมีความ
ปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว 
5.พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
ตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ
ต้อนรับและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว 
6.ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ 
ส่งเสริมการศึกษาพัฒนา
อาชีพและยกระดับ
คุณภาพชีวิตในสังคม 

ประชาชนมีความรู้มีสุขภาวะที่ดี
สถาบันทางสังคมเข้มแข็งและมี
ภูมิคุ้มกันพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
อันเกิดจากการเข้าถึงและได้รับ
สวัสดิการอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของประชากรเปูาหมายที่ได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทักษะชีวิตและคุณธรรมจริยธรรม 
๓.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็ง 
๔.ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน
มีศักยภาพได้ตามมาตรฐานการฝึก 
๕.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย 
O-net ม.๓ 
 

 



 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 

  6.ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของของสถานบริการที่ได้การ
รับรองคุณภาพ HA PCA  
 

กลยุทธ์ 
๑.พัฒนาและยกระดับการศึกษาทุกระดับในจังหวัด
แพร่ 
๒.เพ่ิมรายได้จากการประกอบอาชีพหลักและจัดหา
อาชีพเสริมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีพ 

๓.เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพ
ประชาชนในจังหวัด 

๔.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนสร้างหลักประกัน
และการคุ้มครองทางสังคมให้ประชาชนทุกกลุ่ม
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๕.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชนด้วย
ค่านิยมหลักและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบัน
ทางสังคมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและ
สังคมผู้สูงอายุ 
๖. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้รองรับต่อความ
ต้องการของตลาดแรงงานในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการ
ปูองกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการปูองกันแก้ไขปัญหาพิบัติ
ภัยอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. พ้ืนที่ที่ถูกบุกรุกได้รับการฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น 
2. ระดับความส าเร็จในการจัดระบบก าจัดขยะที่
ถูกวิธี 
3. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพอากาศ
โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4. ระดับความส าเร็จในการรักษาคุณภาพแห่งน้ า
ผิวดินและใต้ดินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
5.ร้อยละของการลดการพังทลายของหน้าดิน 
6.ร้อยละของการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของ
ประชาชนจากพิบัติภัย 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกปุาโดยเฉพาะ
ปุาเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างจิตส านึกและมีส่วน
ร่วมในการปูองกันบ ารุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน 
2.ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้จากการใช้
ประโยชน์จากปุาเศรษฐกิจ 
3.จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและการ
จ ากัดขยะที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
4.การปูองกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟปุา
ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืนๆโดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
5.การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้
พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดต้นทุนการผลิต
สินค้า 
6.การน าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรม
ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.แก้ไขปัญหาที่ดินท ากินให้กับราษฎรได้มีที่ท ากิน
เป็นของตนเอง 
๘. จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าเพ่ือการปูองกันและบรรเทาปัญหา
อุทกภัยดินโคลนถล่มน้ าปุาไหลหลากรวมทั้ง
ปูองกันการพังทลายของหน้าดินการกัดเซาะตลิ่ง
และปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปูองกันแก้ไขปัญหาพิบัติภัย
อย่างยั่งยืน 
10.เพ่ิมขีดความสามารถในการลาดตระเวนเฝูา
ระวังปูองกันและปราบปรามการลักลอบท าลาย
ทรัพยากรปุาไม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด/กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
รักษาความมัน่คงและ
ความสงบเรียบร้อยให้
ประชาชนมีความสุข 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินสังคมมีความสงบ
เรียบร้อยเกิดความสมัครสมาน
สามัคคีในหมู่บ้านเสริมสร้างความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์เกิดความ
ยุติธรรมและความเสมอภาคใน
สังคม 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของสถิติของการเกิดคดีอาชญากรรม
ต่างๆภายในจังหวัดมีอัตราการเพิ่มขึ้นไม่เกิน
เปูาหมายที่ก าหนด 
2. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมายมีความ
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน 
3. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือกิจกรรม
แสดงความจงรักภักดี 
4. รอ้ยละของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ข้อพิพาทที่
ได้รับการแก้ไข 
กลยุทธ์ 
1. สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้กับทุก
ฝุายในจังหวัด 
2. สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบันและ
เสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการปูองกันปราบปราม
บ าบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัด   
4. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมปัญหา
อาชญากรรมภายในจังหวัด 
6. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ศีลธรรมอันดี 
7.ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
8.ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมาย
และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกในระดับ
พ้ืนที่ 
9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
     1. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 
  “เมืองแห่งการเรียนรู้  คู่คุณภาพชีวิตที่ดี 
    มีความรักในถิ่นก าเนิด             เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา” 
 พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 

1. ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าในหลาย ๆ รูปแบบทั้งการศึกษา 
   ในระบบและการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย 
2. จัดการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายและการสาธารณสุข 
3. ส่งเสริมการลงทุนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
6. สร้างการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
7. ส่งเสริมกิจกรรมของศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา ร่วมจัดการศึกษาในโครงการน าร่องและ 
   จัดการศึกษาที่ได้รับการถ่ายโอน 
2. ประชาชนมีจิตส านึกถึงคุณค่าและสืบสานศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
   ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
3. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตดี 
4. ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่ที่ดี 
5. มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
6. มีการบริหารจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์  สะอาด และปลอดภัย 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของ

คนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1) สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตยโดยการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชน
ในชาติและยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
2) สนับสนุนให้มีการปรองดองสมานฉันท์และการฟ้ืนฟู
ประชาธิปไตยของคนในชาติ 

2 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้าน 
 - เกษตรคุณภาพสูง 
 - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
 - ไม้เศรษฐกิจ 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2) เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 - การท่องเที่ยว 4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาด

ทั้งในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน 

3 จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน 
สะพาน 

1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 
3) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบอก              
และทางน้ า 
5) ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

4 การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1) ศึกษา ส ารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและ
ปูองกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง           
หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ 
3) จัดให้มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

5 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) สร้างจิตส านึก รณรงค์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการปูองกัน 
ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

9 การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนของ
ศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

10 พัฒนาด้านการกีฬา 1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
2) จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 
 
 
 
 
 



ที ่ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
11 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

และมีคุณธรรม 
1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

12 พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัยเพื่อการบริการประชาขน 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด
สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

13 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท า
แผนชุมชน 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผน
ชุมชนแก่ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
     2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแพร่(พ.ศ. 2558 – 2562) 

1. วิสัยทัศน์“ท้องถิ่นน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์                      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ”  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.1 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในด้าน 
        - เกษตรคุณภาพสูง 
 - ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ด้านไม้สัก 
        - ไม้เศรษฐกิจ 
  - การท่องเที่ยว 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ 
2)เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือ
แรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 
4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทั้ง
ในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาเศรษฐกิจ 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1.2 จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน 
สะพาน  

1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า 
2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง  
3) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพและ
เพียงพอ 
4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
5) ด าเนินการจัดท าผังเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1.3 การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 1) ศึกษา ส ารวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและปูองกัน
การเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
2) พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หมอกควัน 
รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ  
3) จัดให้มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

1.4 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1) สร้างจิตส านึก รณรงค์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอื่นในการปูองกัน
ปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาอาชีพ 

1.5เศรษฐกิจพอเพียง 1)ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.ยุทธศาสตร์ที่เลือกท า เพื่อสนองตอบต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับ
การ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มี
มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึงในพ้ืนที่ขาดแคลน 
8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มี

มาตรฐานและคุณภาพ 
2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ส าหรับ
การศึกษา 

2.3 การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนของ
ศาสนา 
2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและ
โบราณสถาน 

2.4 พัฒนาด้านการกีฬา 1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพื่อมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 
2) จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์
ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 

2.5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคุณธรรม 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมี
คุณธรรม 
2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
 

2.6 การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย
เพ่ือการบริการประชาชน 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาด
สวยงาม 
2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและ
ทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และ
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนา (GIS) 

2.7 พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท า
แผนชุมขน 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
แก่ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป 
2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 

 
 
 
 
 
 



 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

     3. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบบั
ที่ 12 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๕ 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทศาสตร์ที่ ๖ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพและ 

ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๗ 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๘ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๙ 
การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๑๐ 
การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
จังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
อปท. ในจังหวัดแพร ่

ยุทธศาสตร์ที่1(ที่ต้องท า) 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ในด้าน 
- เกษตรคุณภาพสูง- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ด้านไม้สัก- ไม้เศรษฐกิจ   - การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2(ที่ต้องท า) 
จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4(ที่ต้องท า) 
การปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕(ที่ต้องท า) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖(ที่เลือกท า) 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘(ที่เลือกท า) 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่9(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่10(ที่เลือกท า) 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่11(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่12(ที่เลือกท า) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน 

ชุมชน 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด

แพร ่

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

และฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ความจ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน 

สะพาน 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 4 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

ยุทธศาสตรก์ลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๒ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยง

เชิงนิเวศ  ดา้นศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ  เพ่ือเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 
 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ ๔ 
ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ยุทศาสตร์ที่ 5 
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทศาสตร์ที่ 6 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 

ยุทศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 

ยุทศาสตร์ที่ 8 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

ยุทศาสตร์ที่ 10 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ

มีคุณธรรม 
 

ยุทศาสตร์ที่ 11 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 

ยุทศาสตร์ที่ 12 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทศาสตร์ที่ 13 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน

ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๑ 
ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างมูลค่า
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดให้มีความปลอดภัยและ

ได้มาตรฐาน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๔ 
ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยให้ประชาชนมีความสุข 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๕ 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการปูองกัน

แก้ไขปัญหาพิบัติภัยอย่างยั่งยืน 
 

ยุทศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทศาสตร์ที่1 
การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

 

ยุทศาสตร์ที่ 2 
การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม 
 

ยุทศาสตร์ที่3 
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่๓ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคและศูนย์กลางโลจิสติกส์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3(ที่ต้องท า) 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

 
 
 



วิสัยทัศน์จังหวัด 

3.2 ผังยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ
อปท. ในจังหวัดแพร ่

ท้องถิ่นน่าอยู่  คุณภาพชีวิตดี  มีเศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเลิศ 

เป้าประสงค ์ 1.มีความพร้อมรับการถ่ายโอนการจดัการศกึษา ร่วมจดัการศึกษาใน
โครงการน าร่องและจดัการศกึษาที่ได้รับการถ่ายโอน 

3.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและ มีสุขภาพจิตดี 2.ประชาชนมจีิตส านึกถึงคุณค่าและสบืสานศาสนา ศิลปะประเพณี 
วัฒนธรรมและ ภูมปิญัญาท้องถิน่อย่างย่ังยืน 

4.ประชาชนมีอาชีพและความเป็นอยู่ทีด่ ี 6.มีการบริหารจัดการที่ดแีละมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนัสมัยมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดุมสมบูรณ์สะอาดและ

ปลอดภัย 

5.มีโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน 

กลยุทธ ์ 1) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้มีคุณภาพ    2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
3) พัฒนาอาชีพเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงาน 4) จัดให้มีตลาดกลางภายในท้องถิ่นและจัดหาช่องทางการตลาดทัง้ในและต่างประเทศ 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกปุาเศรษฐกิจ    6) ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยว 
7) การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายในแต่ละด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่1(ที่ต้องท า) 
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันที่
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ในด้าน 
- เกษตรคุณภาพสูง- ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
ด้านไม้สัก- ไม้เศรษฐกิจ   - การท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2(ที่ต้องท า) 
จ าเป็นเร่งด่วนในด้านแหล่งน้ า ถนน สะพาน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4(ที่ต้องท า) 
การปูองกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3(ที่ต้องท า) 
การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕(ที่ต้องท า) 
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖(ที่เลือกท า) 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่กับการ

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘(ที่เลือกท า) 
การอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่9(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาด้านการกีฬา 

 

ยุทธศาสตร์ที่10(ที่เลือกท า) 
การเพ่ิมขีดความ สามารถในการแข่งขันที่

สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่11(ที่เลือกท า) 
การพัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้ 

วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัยเพ่ือการ
บริการประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่12(ที่เลือกท า) 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดท าแผน 

ชุมชน 
 

1) จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ า    2) พัฒนาและจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง  
3) พัฒนาระบบน้ าประปาและระบบน้ าบาดาลให้มีคุณภาพและเพียงพอ  4) ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
5) ด าเนินการจัดท าผงัเมืองให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 

1) ศึกษา ส ารวจข้อมูลพ้ืนที่เส่ียงภัยและรณรงค์เพ่ือลดและปูองกันการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  2) พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้ง หมอกควัน รวมทั้งภัยพิบัติต่างๆ  
3) จัดให้มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน/ต ารวจบ้าน/ชรบ. 

1) สร้างจิตส านึก รณรงค์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   2) ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนในการปูองกันปราบปราม บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพตดิและพัฒนาอาชีพ 

1)ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   2) ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตส านึกตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3) ส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 2) จัดหาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้หรือเสริมรายได้ให้แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน    4) จัดให้มีบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5) ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน    6) ส่งเสริมการจัดระเบียบการจราจรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7) ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึงในพ้ืนทีข่าดแคลน    8) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9) จัดให้มีสุสานและฌาปนสถานให้ได้มาตรฐาน 

1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานและคุณภาพ  2) สนับสนุนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ส าหรับการศึกษา 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนยึดมั่นและปฏิบัติตนตามค าสั่งสอนของศาสนา  2) ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมค าสั่งสอนและน าไปเผยแพร่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์และบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  4) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาศาสนสถานและโบราณสถาน 

1) ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ เพ่ือมวลชนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาสมัครเล่นและกีฬาอาชีพ 2) จัดสร้างและบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ สนามกีฬา วัสดุอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลังกายและการกีฬา 

1) พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถและมคีุณธรรม   2) พัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมยั 
 

1) พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มีความสะอาดสวยงาม  2) จัดหาและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 
3) จัดให้มีและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือการพัฒนา (GIS) 

1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชนแก่ผู้น าทุกภาคส่วนและประชาชนทัว่ไป 2) สนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามแผนชุมชน 



๙. กรอบการพัฒนาอ าเภอสอง 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอสอง 

   “อ าเภอสองเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งวรรณคดีลิลิตพระลอมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง            
เชิดชูคุณธรรม บูรณาการการท างานทุกภาคส่วน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 

ยุทธศาสตร์อ าเภอสอง  
1. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสาธารณูปโภค 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและ

สุขภาพเพ่ือให้เกิดรายได้ในจังหวัด 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลโครงการตาม

พระราชด าริ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

 
๑0.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภาย ใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  



๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูล
ดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 
 

 
๑2. กรอบการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

1. วิสัยทัศน์ 

  “หัวเมืองน่าอยู่  ประตูสู่เมืองสอง แหล่งของเกษตรกรรม 
                       เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา ชาวประชาเป็นสุข” 



2. พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน 
4. ส่งเสริม จัดหา พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
5. ส่งเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย ส่งเสริมการ

ปูองกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมและบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและการบริการประชาชน 

 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็นแหล่ง

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรพร้อม

ทั้งพัฒนาความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าสะดวก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้

มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๔. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ในการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 
๕. เ พ่ื อส่ ง เสริ มและพัฒนาการจั ดการศึกษา  กีฬา  และ เทคโนโลยีที่ ทั นสมัย  ประชาชน                      

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อยและเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ ารุงรักษาศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของ
ท้องถิ่น 

๖. เพ่ือพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๗. เพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 

 

4. ยุทธศาสตร์ 
  1. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
  3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  4. ด้านแหล่งน้ า 
  5. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7. ด้านการเมืองการบริหาร 
 
 



5. เป้าประสงค์ 
๘. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและเป็น

แหล่งสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
๙. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตร

พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. เพ่ือให้การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าสะดวก พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้

ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๑๑. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ในการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ

ต่อความต้องการของประชาชน 
๑๒. เ พ่ือส่ง เสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา กีฬา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประชาชน                      

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความสงบเรียบร้อยและเพ่ือสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ ารุงรักษาศาสนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น 

๑๓. เพ่ือพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๑๔. เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่
ประชาชน 

6. ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง     
    ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 
 
 
 
 

7. คา่เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1.ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่ 
อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 



2.ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น 
การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท. อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วย
อ่ืนของรัฐ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่
จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น  
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูภาษาล้านนา โครงการ
สวดมนต์ข้ามปี ฯลฯ  
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 
- การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หัวเมือง ฯล 
 

3.ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมศักยภาพการ
ผลิตทางการเกษตรพร้อมทั้งพัฒนาความรู้ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

4.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสุนด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ า ท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล.  อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปน
สถาน ฯลฯ 
 

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า  
ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้าง
และซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ตามพระราชด าริฯ เป็นต้น 

  
 

8. กลยุทธ์ 
1.1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1.2 การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.3  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 



1.4  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
2.1  เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อ 

 ปัญหาสุขภาพประชาชน 
2.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน สร้างหลักประกันและการคุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชน 

 ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2.3  พัฒนา และยกระดับการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับความ 

 ต้องการของประชาชน 
2.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก  

 และเยาวชนด้วยค่านิยมหลัก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม 
2.5  สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน 
2.6  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
2.7  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน 

 ระดับพ้ืนที่ 
2.8  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด 
3.2  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านเทคโนโลยี การเกษตรในพ้ืนที่โดยยึด  

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3  พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกร 
3.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิต           

 ที่ดีและเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ที่ 
 ตอบสนองผู้บริโภค 

3.5  ส่ ง เสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุ เหลือใช้จากการเกษตรเ พ่ือเ พ่ิมมูลค่าและลดปัญหา  
 สิ่งแวดล้อม 

3.6  พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยระบบการมีส่วน  
 รว่มของชุมชน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 
 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ า 
5.2 พัฒนา ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่าง 

      5.3 การพัฒนางานด้านผังเมือง 



      5.4 ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าในแม่น้ าสายหลักและล าห้วยสาขาพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ าอย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
      5.5 จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการปูองกันและบรรเทา  
 ปัญหาอุกภัย ดินโคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลาก ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 

 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยปุาหมอกควันไฟปุา ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืน ๆ โดยให้ทุกภาค 
      สว่นเข้ามามีส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกปุา โดยเฉพาะปุาเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างจิตส านึก 
      และมีส่วนร่วมในการปูองกันบ ารุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน 
6.3 จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
6.4 การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
      เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมและการปูองกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 

 
9. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 7 
ยุทธศาสตร์ และ 32 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
1.1  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 
1.2  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพ่ือสร้างความแตกต่าง                

 เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
1.3  ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาการท่องเที่ยว 
1.4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนาตลาดท่องเที่ยว 
1.5  พัฒนามาตรฐานการบริการที่มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว ความสะอาด ความปลอดภัยและ  

 ประทับใจ 
1.6 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวตลอดจนสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการ 

      ต้อนรับและให้บริการนักท่องเที่ยว 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ส่งเสริมสินค้าคุณภาพดีเฉพาะถิ่น และมีศักยภาพทางการตลาด 
2.2  ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของเกษตรกรด้านเทคโนโลยี การเกษตรในพ้ืนที่โดยยึด  

 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.3  พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกร 



2.4  สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยการปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิต           
 ที่ดีและเหมาะสม ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและสนับสนุนการแปรรูป/บรรจุภัณฑ์ที่ 
 ตอบสนองผู้บริโภค 

2.5  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดปัญหา  
 สิ่งแวดล้อม 

2.6  พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โดยระบบการมีส่วน 
 ร่วมของชุมชน 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1  พัฒนา ปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งทางบก ทางน้ า 
3.2  พัฒนา ปรับปรุงไฟฟูาส่องสว่าง 
3.3  การพัฒนางานด้านผังเมือง 

 

4. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
4.1  ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ าในแม่น้ าสายหลักและล าห้วยสาขาพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ าอย่างมี 

 ประสิทธิภาพ 
4.2  จัดให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแหล่งน้ าเพ่ือการปูองกันและบรรเทา  

 ปัญหาอุกภัย ดินโคลนถล่ม น้ าปุาไหลหลาก ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบ 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
5.1  เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และพัฒนาระบบการบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานตอบสนองต่อ 

 ปัญหาสุขภาพประชาชน 
5.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชน สร้างหลักประกันและการคุ้มครองทางสังคมให้กับประชาชน 

 ทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
5.3  พัฒนา และยกระดับการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบให้สอดคล้องกับความ 

 ต้องการของประชาชน 
5.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสังคมผู้สูงอายุ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็ก  

 และเยาวชนด้วยค่านิยมหลัก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางสังคม 
5.5  สร้างจิตส านึกความจงรักภักดีต่อสถาบัน และเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชน 
5.6  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพ้ืนที่ 
5.7  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกใน 

 ระดับพ้ืนที่ 
5.8  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยปุาหมอกควันไฟปุา ตลอดจนภัยพิบัติอ่ืน ๆ โดยให้ทุกภาค 
      สว่นเข้ามามีส่วนร่วมและจัดสร้างเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกปุา โดยเฉพาะปุาเศรษฐกิจตลอดจนการสร้างจิตส านึก 
      และมีส่วนร่วมในการปูองกันบ ารุงรักษาให้เกิดความยั่งยืน 



6.3 จัดวางระบบจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมและก าจัดขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน 
6.4 การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทางเลือกให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
      เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล้อมและการปูองกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอย่างยั่งยืน 
 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
7.1  การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
7.2  การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
7.3  สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน 
 

10. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง มุ่งพัฒนา 7 ด้าน ได้แก่        

การพัฒนาด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ย ว ด้านเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านแหล่งน้ า                  
ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมืองการบริหาร   
 
  11.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 

1. นโยบายด้านพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรม  การพัฒนาการศึกษาและวัฒนธรรมเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรมและสามารถคิดพูดท าในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาทุกด้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น แต่
ขณะเดียวกันก็ต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาตนเองให้สามารถปรับตัวได้ดีในการด ารงชีวิตอยู่ในภาวะสังคมปัจจุบัน  โดย
ด าเนินการดังนี้ 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ประถม มัธยมและ 
      ระดับอุดมศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
1.2  มุ่งม่ันพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคลเก่ง เรียนรู้ คู่คุณธรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับ  

 ใช้ในชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม  
 สามารถน าความรู้ไปด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 

1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีท้องถิ่น การศาสนาทุกศาสนา 
1.4  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
1.5  ศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น คิดท าระบบข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 

 แต่ละอาชีพ/สาขา 
1.6  ส่งเสริมและเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาทุกระดับเพ่อให้เยาวชนต าบลหัวเมืองได้มีโอกาส 

 ทางด้านการศึกษา 
1.7  จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม เพ่ือให้ค าแนะน าและ  

 วางแผนในการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 

 2. นโยบายด้านสาธารณสุขและด้านพัฒนาสังคม  พัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมของต าบลหัวเมือง
ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่และประชาชนในเขตมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยด าเนินการดังนี้ 

2.1 งานด้านการส่งเสริมปูองกันฟื้นฟูและรักษาสุขภาพของประชาชน โดยมีแนวทางดังนี้ 



2.1.1 ส่งเสริมให้ความรู้และสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
2.1.2 ส่งเสริมนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาล 
2.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านปูองกันโรคติดต่อและโรคที่ไม่ติดต่อ 
2.1.5 ส่งเสริมให้ความรู้  สุขภาพแก่สตรีมีครรภ์  อนามัยแม่และเด็ก คนชรา ผู้ พิการ  
         และผู้ติดเชื้อเอดส์ตลอดถึงผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
2.1.6 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขและอาสาสมัคร 
         สาธารณสุขในต าบลหัวเมือง 
2.1.7 ส่งเสริมสนับสนุนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์แผนไทย 
2.1.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของโรงพยาบาลทุกระดับในจังหวัดแพร่ 

2.2 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีแนวทางดังนี้ 
2.2.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านพุทธศาสนา 
2.2.2 อนุรักษ์สืบสานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2.3 ส่งเสริมวัฒนธรรม เอกลักษณ์และประเพณีท้องถิ่น 
2.2.4 ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย                    
         และภัยพิบัติอ่ืน ๆ 
2.2.5 ให้การสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและ 
         ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมร่วมทั้งจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ  
         ทางสังคมเพ่ือแบ่งเบาภาระของประชาชนในเขตต าบลหัวเมืองโดยร่วมมือกับ 
         องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดและองค์กรเอชน 

2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ โดยมีแนวทางดังนี้ 
2.3.1 ส่งเสริมการกีฬาขั้นพ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือสุขภาพและกีฬาพ้ืนบ้าน 
2.3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของประชาชนและเยาวชน 
2.3 .3  พัฒนาและปรับปรุ งสนามกีฬา  ส วนสาธารณะ สนาม เด็ ก เล่ นและสถานที่ 
          พักผ่อนหย่อนใจ 

2.4 ส่งเสริมความเข้มแข็งของผู้น าชุมชนและชุมชนในเขต โดยมีแนวทางดังนี้ 
2.4.1 ส่งเสริมและจัดตั้งองค์กรชุมชนให้ชุมชนเข้มแข็ง 
2.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้น าชุมชนในกิจกรรมการอนุรักษ์          
         ภูมิปัญญาการอนุรักษ์ปุาและการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน 
2.4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรสตรี           
         กลุ่มเยาวชน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มต ารวจบ้าน  
         หน่วยกู้ภัย อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ชรบ. และกลุ่มต่าง ๆ  
         ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
2.4.4 จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมขององค์การ 
         บริหารส่วนต าบลหวัเมือง เพ่อให้ค าแนะน าในการปฏิบัติงาน 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้าน/ต าบล
นับเป็นพื้นฐานของระดับชาติ ดังนั้นการท าให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตตลอดถึงมีรายได้เสริมโดย
ด าเนินการดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมการกระจายรายได้โดยการสร้างงานและสร้างอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพ่ิม 
                      รายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาดด้านสินค้าการเกษตร 



3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการจัดการเพ่ิมมูลค่าให้กับกลุ่มเกษตรในต าบลหัวเมือง    
                      ทุกด้าน 

3.3 พัฒนาศึกษารูปแบบการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจระยะสั้น ปานกลาง               
                       และระยะยาว 

3.4 ส่งเสริมปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในต าบลหัวเมือง โดยมีแนวทางดังนี้ 
   3.4.1 ส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน 

                             ต าบลหัวเมืองให้มากข้ึน 
   3.4.2 ส่งเสริมการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ/ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

                            เชิงธรรมชาติ 
3.5 ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6 ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ประกอบอาชีพ 
3.7 ส่งเสริมการประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรมการตลาดเพ่ือจ าหน่ายผลผลิตการเกษตรและเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตด้านการส่งเสริมการแปรรูปโดยเชื่อมโยงภาครัฐและสหกรณ์ภาคการเกษตรและกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรจังหวัด
แพร่ 

3.8 ส่งเสริมการลงทุนโดยเก็บรวบรวมสถิติภาคเกษตรและทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือเสนอให้นักลงทุนมา
ลงทุนในเขตต าบลหัวเมือง 

3.9 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพท่ีมีผู้ผลิตสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้ซึ่งท าด้วยไม้สักและไม้อย่างอ่ืนที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายให้มีคุณภาพ โดยมีแนวทางดังนี้ 

  3.9.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด ได้แก่ กลุ่ม 
                               วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม OTOP และกลุ่มผู้ประกอบการ                         

  3.9.2 จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขององค์การ 
                               บรหิารส่วนต าบลหัวเมือง เพ่ือให้ค าแนะน าและร่วมด าเนินการในการวางแผน 
                               และแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
                                            

4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นการพัฒนาสิ่งที่มีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบท เช่น การพัฒนาด้านถนน ด้านแหล่งน้ า ตลอดถึงที่ดินซึ่งสิ่งเหล่ านี้        
ถ้าได้รับการพัฒนาจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต โดยมีแนวทางดังนี้ 

4.1 พัฒนาการใช้ที่ดินโดยพัฒนาระบบการวางผังพ้ืนที่ต าบลและพ้ืนที่ที่ดินที่เกิดจากความเสียหาย 
ด้านต่าง ๆ 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาที่ท ากินให้มีเอกสารคุ้มครองเพ่ือปูองกันการบุกรุกท าลายปุาโดยพัฒนา          
ที่ท ากินเดิม 

4.3 ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่เกิดจากอุทกภัย เช่น สะพาน/ถนน 
รวมทั้งบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร 

4.4 ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรทุกอย่าง โดยการซ่อมแซมเหมืองฝาย ขุดลอกคูคลองเพ่ือกักเก็บ
น้ าและเจาะบ่อบาบาลเพ่ือการเกษตร 

4.5 ปรับปรุงและพัฒนาน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคโดยการเจาะบ่อบาดาล การดูแลปรับปรุงระบบ
ประปาภายในหมู่บ้านทั้งระบบ 

4.6 ศึกษาพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าระบบสูบน้ าพลังไฟฟูาโดยประสานงานทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

4.7 จัดตั้งกรรมการที่ปรึกษาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง เพ่ือให้
ค าแนะน าชี้แนะแนวทางการท างานและแก้ไขปัญหาของต าบลหัวเมือง 



5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
แหล่งน้ า ภูมิอากาศ พ้ืนดินและปุาไม้ ปัจจุบันนับว่ามีบทบาทต่อการด ารงชีวิตของชุมชน ถ้าชุมชนหรือท้องถิ่นไหน       
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และมีการจัดการที่ดีย่อมท าให้ชุมชนนั้นอยู่ดีมีสุข เพราะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ 
สภาพอากาศดี ไม่มีมลภาวะเป็นพิษ โดยมีแนวทางดังนี้ 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
5.2 ส่งเสริมการศึกษาข้อมูลความเป็นไปได้ในการปลูกพืชพลังงานทดแทน 
5.3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
5.4 ร่วมกับผู้น าชุมชน ตัวแทนประชาชนในการจัดตั้งหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.5 สร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่ประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 
5.6 บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดถึงด าเนินกิจกรรมตามโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
5.7 ส่งเสริมการปลูกปุาไม้เบญจพรรณและปุาไม้เศรษฐกิจ โดยมีแนวทางดังนี้ 
  5.7.1 สนับสนุนกิจกรรมปลูกปุา เพิ่มพ้ืนที่ปุาในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
  5.7.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือน ามาใช้สอยในครัวเรือน การพาณิชย์และ                

                               การอุตสาหกรรม 
 5.7.3 ส่งเสริมการปลูกปุาไม้เศรษฐกิจทดแทนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ลาดชันเพ่ือลดการ 

                               พังทลายของดิน 
 5.8 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าโดยส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการก่อสร้างฝาย เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
แล้งและปูองกันน้ าท่วมการเกษตร 
 5.9 จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหัวเมือง 
 

6. นโยบายด้านความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6.1 จัดท าฐานข้อมูลในการพัฒนาโดยสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมและครบถ้วนของระบบสาธารณูปโภค ข้อมูลการศึกษา  
แหล่งน้ า ตลอดถึงความต้องการของประชาชนต าบลหัวเมือง ตลอดถึงการอ านวยความสะดวกต่าง ๆ และการบริการ
สาธารณะที่ด ี

6.2 จัดตั้งทีมงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมืองโดยร่วมมือกันระหว่างฝุายบริหาร ฝุายสภาฯ 
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง และประชาชนในฐานะท่ีเป็นองค์กรใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด   

7. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร การเมืองและการบริหารเป็นสิ่งที่จะต้องมีการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกิดความสมดุลในองค์กรและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในการที่จะบรรลุและ
ด าเนินการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารส าเร็จ โดยมีแนวทางดังนี้ 

7.1 ส่งเสริมการปกครองแบบประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
7.2 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้ทั่วถึง 
7.4 ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
7.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง 
7.6 ส่งเสริมฟ้ืนฟูกิจกรรมนโยบายปรองดองความสามัคคี เช่น กิจการลูกเสือชาวบ้าน และส่งเสริม

กิจกรรมประชาธิปไตย 
7.7 จัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการชองชุมชน 



 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......................................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท า
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของเทศบาลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคูม่ือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
 



 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแตส่ิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ……………………………………………………. 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 



 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และทีเ่ปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  ๑ 
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

(ระหว่างเดือนเมษายน –  กันยายน ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐  ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมท้ังสิ้น        
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา        

 
 



 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  
โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ....................................................... 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนเมษายน –  กันยายน 2560  ) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

รวม    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมา
ด้วย ๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัด
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา..............................   ได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว           
โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันที่......................................น. ณ  ส านักงานเทศบาล..................................  
ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

ของ............................................. 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 

การติดตามและประเมนิผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 



 
๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนว
ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา………………………  ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลเมื่อวันที่  
..........................................  ณ  ส านักงาน…………………  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   โดยสรุปผลติดตามและ
ประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ  ๑๐  
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชดัเจนของชื่อโครงการ  ๕  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  
   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓  
   ๕.๔ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

๕  

   ๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ 
ปี)  

๓  

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔  
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผา่นมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเปน็จริง  ๓  
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕  
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ  

๕  

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔  
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕  
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕  
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓  

รวม ๑๐๐  
 



 
 

 


