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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1  ลกัษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงแสดงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันาอ าเภอ และนโยบายในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุ และ
แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ  ทั้งน้ี 

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันามีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น 

อย่างยิ่งทั้ งน้ี  เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพฒันาท่ีมุ่งไปสู่สภาพการณ์ท่ีตอ้งการให้
เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้มุ่งไปสู่
สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการ
ก าหนดทิศทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการบรรลุ
และแนวทางในการท่ีจะท าใหบ้รรลุสภาพการณ์นั้น 

  การจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีดีจะตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและ
การวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ     ทั้งน้ี เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนใน
ทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
  อย่ำงรอบด้ำน  หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ท่ีตอ้งการจะบรรลุ  และการเปล่ียนแปลง 
ต่าง ๆ ทั้งมิติด้ำนกำรพัฒนำ  ทางดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอ้ม  องคก์ร(การบริหารจดัการ)  และการ
เปล่ียนแปลงขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนมิติในเชิงพื้นท่ี  ทั้งพื้นท่ีใกลเ้คียงขยายไปสู่พื้นท่ี
ระดบัอ าเภอ  ระดบัจงัหวดั  ระดบัประเทศ  ระดบัทวีป จนกระทัง่ในระดบัโลกดว้ย 
  สาเหตุท่ีตอ้งมองอย่างรอบดา้น ก็เพราะว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึ้นทั้งในดา้นเศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอ้ม  สังคม และองค์กร  ทั้งในระดบัภูมิภาค  ระดบัประเทศ  ระดบั
ทวีปและในระดบัโลกลว้นส่งผลกระทบต่อเขตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่ทางตรงก็ทางออ้ม   
จึงกล่าวไดว้่าปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้านท่ีเกิดกบัเขตพื้นท่ี 4 ระดบัน้ี ลว้นถือเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีควรตอ้ง
ค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทั้งส้ิน 
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ดงันั้นในการวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงไม่ควรมองรอบดา้นแต่เพียงเขตพื้นท่ีการ 
ปกครองของตนเองเท่านั้น  แต่ตอ้งมองให้กวา้งออกไปครอบคลุมเขตพื้นท่ีอ่ืนด้วย  ทั้ งน้ีเพื่อให้การ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นท่ีเหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีหรือหาหนทางในการป้องกนัอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได ้(Proactive)  
  อย่ำงเป็นระบบ  หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งด าเนินอยา่งเป็นขั้นตอน  ซ่ึงประกอบดว้ย 8 ขั้นตอน ดงัน้ี 

  (1) การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญั 

  (2) การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั และ 
                                 ก าหนดประเด็นในการพฒันา 
  (3) การก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 

  (4) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

  (5) การก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน 
  (6) การก าหนดยทุธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(7) การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน 

(8) การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ  
  (1) เพื่อแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนพฒันาสามปี และ
การจดัท างบประมาณประจ าปี 

  (2) เพื่อแสดงแนวทางพฒันาในช่วงหา้ปีท่ีมีความสอดคลอ้งและสามารถสนองตอบต่อ
ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  (3) เพื่อเป็นการจดัเตรียมโครงการพฒันาต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะบรรจุใน
แผนพฒันาสามปีและเอกสารงบประมาณประจ าปี และน าไปปฏิบติัไดท้นัทีเม่ือไดรั้บงบประมาณ 

  (4) เพื่อใหก้ารจดัท าแผนพฒันาสามปีมีทิศทางในการจดัท าท่ีสอดคลอ้งกบัแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10  (พ.ศ.2550 – 2554) ค าแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน(กลุ่มลา้นนา) และ
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัแพร่ 
   
 

1.3  ข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  พบผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อช้ีแจง
วตัถุประสงค์  ความส าคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดท า
โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เสนอผ่านปลัดองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ผูบ้ริหารท้องถ่ินอนุมัติในโครงการดังกล่าว  แล้วแจ้งผูเ้ก่ียวข้องทราบเพื่อ
ด าเนินการตามหว้งเวลาและขั้นตอนท่ีก าหนดการต่อไป   
 

  ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญั 

  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

      การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องมีการ
รวบรวมและจดัท าฐานขอ้มูลข่าวสารให้ครบถว้น  ทนัสมยั  ซ่ึงไดแ้ก่  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในดา้นการเมืองการ
ปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  ฯลฯ  โดยขอ้มูลควรแสดงแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไป  แสดงค่าเฉล่ียร้อยละ  
และการวิเคราะห์ขอ้มูล  ตลอดจนการใหค้วามคิดเห็น ซ่ึงขอ้มูลท่ีควรจดัท าไดแ้ก่  ขอ้มูลประชากร  อาชีพ
และรายได ้ สุขภาพ  การศึกษา  ทรัพยากร  การคมนาคมขนส่ง  การพาณิชย ์ การลงทุน  อุตสาหกรรม 
และขอ้มูลงบประมาณ  เป็นตน้ 

  2. การรวบรวมปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ิน 

      ขอ้มูลปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินจะช่วยในการก าหนดยทุธศาสตร์เพื่อแกไ้ขปัญหา  
ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงควรรวบรวมปัญหาท่ีส าคญัไว ้
  ใหน้ าแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
  ในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ  เร่ืองท่ียากและสลบัซับซ้อนคือการวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกปัญหาท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหาความต้องการของ
สาธารณชน  และเพื่อความรอบครอบในการพิจาณาปัญหาสาธารณะ  องคก์ารสหประชาชาติไดใ้ห้หลกั
คิดว่าด้วย  “การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา”  โดยใช้วิธีการ  Rating Scales  ซ่ึงมีเกณฑ์ท่ีจะใช้
ส าหรับการจดัล าดบัความส าคญั รวม  5  เกณฑ ์ ประกอบดว้ย 

ก. ขนาดของกลุ่มคนท่ีไดรั้บประโยชน์ 
ข. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
ค. ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ง. การยอมรับร่วมกนัของชุมชน 
จ. ความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขปัญหา/การด าเนินการ 
 
ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดั  อนัเป็นสภาวะ 

แวดลอ้มภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน  รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของ
ทอ้งถ่ิน  อนัเป็นสภาวะแวดลอ้มภายในทอ้งถ่ิน  ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของทอ้งถ่ินใน
ปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบนัทอ้งถ่ินมีสถานภาพการพฒันาอยู่จุดไหน”  ส าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้ งน้ี โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  การ
พิจารณาถึงปัจจยัภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจยัภายนอกได้แก่ 
โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเคร่ืองมือ 
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  ปัจจัยภำยใน 
  ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งน ามาพิจารณา 
   ดา้นการบริหาร  ไดแ้ก่ การแบ่งส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานแผน  การ
มอบอ านาจ  การก ากบัดูแล  เป็นตน้ 
  ระเบียบ  กฎหมาย 
  บุคลากร  ไดแ้ก่ อตัราก าลงั  คุณภาพ  วินยั  ทศันคติ  พฤติกรรม  เป็นตน้ 
  งบประมาณ  รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
  ระบบฐานขอ้มูล 
  การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ทรัพยากร  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
 
  การวิเคราะห์จุดแขง็ (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายในหน่วยงานวา่มีส่วนดี 
ความเขม็แขง็  ความสามารถ  ศกัยภาพ  ส่วนท่ีส่งเสริมความส าเร็จซ่ึงจะพิจารณาในดา้นต่าง ๆ  
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจยัในหน่วยงานวา่มีส่วนเสีย  
ความอ่อนแอ  ขอ้จ ากดั  ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในต่าง ๆ เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์จุดแขง็ 
  ปัจจัยภำยนอก 
  ประกอบดว้ย 
  ดา้นการเมือง  รวมถึงระดบัความขดัแยง้  และกลุ่มผลประโยชน์ 
  ดา้นเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่ เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นท่ี (เช่น ผลผลิต รายได ้รายจ่าย  การ
ออม  การลงทุน  การใชท่ี้ดิน  แรงงาน)  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลงั 
  ดา้นสังคม 
  นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
  เทคโนโลย ี
 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกวา่มี
สภาพเป็นเช่นไร  เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก  ของประเทศ  ของจงัหวดั  และของอ าเภอท่ีเกิดขึ้นจะ
ส่งผลต่อทอ้งถ่ินอยา่งไร มีการเปล่ียนแปลงใดท่ีเป็นประโยชน์  หรือเป็นโอกาสอนัดีต่อทอ้งถ่ิน  โดย
จะตอ้งพิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี
  การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือขอ้จ ากดั (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อใหเ้กิดผลเสียหรือเป็นขอ้จ ากดัต่อทอ้งถ่ิน  โดยจะตอ้ง
พิจารณาทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลย ี เช่นเดียวกบัการวิเคราะห์
โอกาส 
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  การวิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายใน  สามารถพิจารณาได้
ดงัน้ี 

 การคน้หาจุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ตอ้งเป็นการระดมความเห็นจาก 
กลุ่มคนท่ีหลากหลายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์อยา่งถูกตอ้ง  แทจ้ริง 

 เม่ือมีการระดมความเห็นแลว้  ตอ้งน ามาจดัหมวดหมู่ของประเด็นต่าง ๆ หากมีขอ้ 
ขดัแยง้หรือความไม่ชดัเจนในประเด็น  ความเห็นใด  ตอ้งบนัทึกไวเ้พื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม  ตอ้งไม่ใชวิ้ธีการ
ตดัสินเพื่อเลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทนัทีเพราะจะท าใหมี้การเผชิญหนา้กนั 
   เพื่อเป็นการคดัเลือกประเด็น  จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค ท่ีมีการ
น าเสนออยา่งหลากหลาย จึงตอ้งใหท่ี้ประชุมพิจารณาให้น ้าหนกัคะแนน  แลว้น ามาหาค่าเฉล่ีย  โดยอาจมี
การใหน้ ้าหนกัค่าคะแนนเป็น 4 ระดบัในแต่ละดา้น ดงัน้ี   
 

ดา้น มาก ปานกลาง นอ้ย ไม่มี 
จุดแขง็ 3 2 1 0 
จุดอ่อน -3 -2 -1 0 
โอกาส 3 2 1 0 
อุปสรรค/ขอ้จ ากดั -3 -2 -1 0 
 
เม่ือมีการจดัล าดบัของประเด็นในแต่ละดา้นแลว้  จะดึงประเด็นส าคญัมาพิจารณาต่อไป  ทั้งน้ีดึงประเด็น
ส าคญัมาเพียงดา้นละ 7 – 10 ประเด็น 
 

 น าประเด็นมาเขา้ตารางวิเคราะห์ เพื่อก าหนดแนวทางการตดัสินใจ 
                             ใชพ้นัธมิตร 
ปรับปรุง 

โอกาส ขยายงาน 
                             ด าเนินการเอง 

จุดอ่อน 
 

ประเด็น      SWOT จุดแขง็ 

ลดถอย 
                                   ตั้งรับ 

อุปสรรค                              สุขมุรอบคอบ 
รอโอกาส 

ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยทุธศาสตร์นั้น  หน่วยหรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให ้
พิจารณาจากเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ดงันั้น ส่ิงต่าง ๆ ท่ีเป็นประเด็นท่ี
ปรากฏหรือมีอยูใ่นเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะถือวา่เป็นปัจจยัภายในท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ส่วนประเด็นท่ีปรากฏหรือมีอยู่นอกเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะถือเป็น
ปัจจยัภายนอก 
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  ส่วนการวิเคราะห์ SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ จะ
ใช้หน่วยการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหลกั  ดงันั้น ส่ิงท่ีเป็นทรัพยากรในการบริหาร 
และองคป์ระกอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น สภาทอ้งถ่ิน ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  หรือส่ิงท่ีปรากฏ
หรือมีอยู่ซ่ึงอยูใ่นขอบเขตท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถควบคุม ก ากบัดูแลได ้ จะถือวา่เป็นปัจจยั
ภายในส่วนส่ิงท่ีปรากฏหรือมีอยู่แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถควบคุม  ก ากบัดูแลได ้ ไม่ว่า
ส่ิงนั้นจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ตาม ถือว่าเป็นปัจจยั
ภายนอก 
 
  ขั้นตอนที่ 4  การก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  วิสัยทศัน์ (Vision)  หมายถึง  เป็นถอ้ยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซ่ึงเป็น 
“จุดหมาย”  ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคตขา้งหนา้ เพราะเราเช่ือวา่ หาก
สถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึ้น แลว้จะส่งผลใหเ้กิดขึ้น แลว้จะส่งผลใหเ้กิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการท่ี
เรายดึถือ  เช่น  คุณภาพชีวิตของประชาชน  การเติบโตทางเศรษฐกิจ  และการกระจายรายไดท่ี้เท่าเทียม
กนั เป็นตน้  วิสัยทศัน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบนั และมุ่งหวงัถึงอนาคต
ขา้งหนา้  โดยท่ีการสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึง  การพิจารณาวา่ในอดีตท่ีผา่นมาองคก์รปกครองส่วน 
ทอ้งถ่ินของเรามีขอ้เด่น  ขอ้ดอ้ยอะไรบา้ง  โดยประเมินจากภาพรวมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนการพิจารณาปัจจุบนันั้น  คือ การพิจารณาวา่ในขณะน้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของเราเป็นแบบ
ใด  ซ่ึงแบบใด ในท่ีน้ีหมายถึง “บทบาทหนา้ท่ี” ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีต่อทั้งระดบัภูมิภาค 
ระดบัประเทศ ระดบัทวีป และไปไกลถึงระดบัโลกก็ได ้ขึ้นอยูก่บัวา่ คณะจดัท าแผนตระหนกัถึง
ความสัมพนัธ์และความส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตนอยา่งเช่ือมโยงกบัเขตพื้นท่ีใด  การ
ก าหนดวิสัยทศัน์จึงเป็นการตอบค าถามวา่ “ทอ้งถ่ินตอ้งการอะไรในอนาคต” 
 
  วิสัยทัศน์ท่ีดีมีลกัษณะ ดังนี้ 
   ไม่ใช่สภาพการณ์ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นมาในอดีตและบรรลุไดแ้ลว้ใน
ปัจจุบนั 
   ไม่อาจบรรลุไดด้ว้ยการปฏิบติังานประจ าตามปกติธรรมดา 
   ตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะบรรลุถึง ภายใตเ้ง่ือนไขของศกัยภาพและขอ้จ ากดั 
ท่ีมีอยู ่

 ทา้ทาย  เร้าใจ  และสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายในการท่ีจะบรรลุถึง 
วิสัยทศัน์ท่ีวางไว ้
   สะทอ้นถึงสภาพการณ์หรือโฉมหนา้ใหม่ของทอ้งถ่ินในอนาคตอยา่งรอบดา้นภายใต้
การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ  
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   ควรเป็นส่ิงท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนัระหวา่งผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ประชาคมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทั้งปวง 
   เป็นเสมือนเขม็ทิศท่ีก าหนดทิศทางการพฒันาของทอ้งถ่ิน 
   เป็นขอ้ความง่าย ๆ ท่ีสามารถส่ือใหเ้ห็นทิศทางในอนาคตของทอ้งถ่ิน 
   ตอ้งตรวจสอบและวดัผลส าเร็จได ้
   สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 
  ในการก าหนดวิสัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ผูท่ี้รับผิดชอบด าเนินการควร
จะตอ้งหาขอ้มูลทัว่ไป และปัญหาส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บจากขั้นตอนท่ีผา่นมา 
น าเสนอท่ีประชุม จากนั้นจึงตั้งประเด็นค าถามเพื่อใหท่ี้ประชุมร่วมกนัหาค าตอบในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ❖ หลกัการหรือความเช่ือท่ีทอ้งถ่ินยดึถือกนัมาตั้งแต่อดีต 
  ❖ ขอบข่าย/แนวทางการด าเนินงานในช่วงปัจจุบนัและในอนาคตท่ีองคก์รจะ
ด าเนินการ 
  ❖ ความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการใหส้ าเร็จ 
 
  ขั้นตอนที่ 5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพฒันาท่ีย ัง่ยนื  หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ี
ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้ม และขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ีจะก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพฒันาท่ีย ัง่ยนืท่ีดีมีลกัษณะ ดงัน้ี 
  1) ตอ้งระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนบัสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลกั 
และบรรลุวิสัยทศัน์ไดอ้ยา่งครอบคลุมรอบดา้น 
  2) มีความเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั 
  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  น าวิสัยทศัน์  ภารกิจหลกัมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  เป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมท่ีควรค่าแก่การด าเนินการทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และองคก์ร ซ่ึงกิจกรรมเหล่าน้ี
จะสนบัสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลกัและวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้
 
  ขั้นตอนที่ 6  การก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันาทอ้งถ่ิน 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จท่ีตอ้งการ  โดยด าเนินการหลงัจากท่ีทราบภารกิจหลกัท่ีทอ้งถ่ิน
จะตอ้งท าแลว้  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์จะตอ้งก าหนดวตัถุประสงคห์รือทิศทางโดยรวมของทอ้งถ่ิน



 

 

8 

 

 

เพื่อน าทอ้งถ่ินไปใหบ้รรลุความตอ้งการท่ีจะเป็นในอนาคต          ซ่ึงวตัถุประสงคส์ามารถจ าแนกไดเ้ป็น 
2 ส่วน คือ 

1. วตัถุประสงคโ์ดยรวมของทอ้งถ่ิน 
2. วตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วน/เฉพาะเร่ือง 
ทั้งน้ีวตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วน/เฉพาะเร่ืองต่าง ๆ ภายในทอ้งถ่ิน เช่น เร่ืองการเกษตร  การ 

ท่องเท่ียว  การคมนาคมขนส่ง  เป็นตน้  จะตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบของวตัถุประสงคโ์ดยรวมของทอ้งถ่ินท่ีจะ
น าไปสู่เป้าหมายสุดทา้ยตามท่ีก าหนดโดยภารกิจหลกัของทอ้งถ่ิน 
  ในขั้นตอนของการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาน้ี  การก าหนดวตัถุประสงคจ์ะเป็นการ
ก าหนดวตัถุประสงคโ์ดยรวมของการพฒันาทอ้งถ่ิน  ซ่ึงอาจแบ่งขั้นตอนการก าหนดวตัถุประสงคอ์อกได ้ 
3 ขั้นตอน  คือ 
  ขั้นตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ความตอ้งการ (Need) / ปัญหา (Problem) / ขอ้จ ากดั
(Constraint) / ศกัยภาพ (Potential) หรือเรียกอยา่งง่าย ๆ ว่า “การวิเคราะห์ NPCP” 
  การวิเคราะห์ N หรือความตอ้งการ จะท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงค ์ตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของประชาชนและกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งมากขึ้น 
  การวิเคราะห์ P หรือปัญหา  จะท าใหก้ารก าหนดวตัถุประสงค ์มุ่งท่ีจะจดัการกบัสภาพท่ี
บัน่ทอนจุดมุ่งหมายหรือประเด็นการพฒันาท่ีก าหนดไว ้
  การวิเคราะห์ C หรือขอ้จ ากดั จะท าใหป้ระเมินไดว้า่ขอบเขตของวตัถุประสงคค์วร
เป็นไปเพียงใด 
  การวิเคราะห์ P หรือศกัยภาพ เพื่อใหท้ราบวา่มีทรัพยากรหรือปัจจยัใดท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการจดัการกบัประเด็นเพื่อการพฒันาบา้ง ท าให้เราสามารถก าหนดวตัถุประสงคท่ี์จะช่วยเสริมสร้าง
ศกัยภาพท่ีมีอยูน่ั้นได ้ และจะช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัในเร่ืองพื้นฐานการพฒันาท่ีมีอยู ่(Baseline) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นการพฒันานั้นดว้ย 
  ความตอ้งการ  หมายถึง ความคาดหวงัท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีต่อประเด็น/
จุดมุ่งหมายการพฒันา 
  ปัญหา  หมายถึง สภาพการณ์อนัไม่พึงประสงค ์หรือบัน่ทอนจุดมุ่งหมายของการพฒันา
แต่อยูใ่นวิสัยท่ีจะจดัการได ้ ขณะท่ีขอ้จ ากดัไม่อยูใ่นวิสัยท่ีจะจดัการไดใ้นอนาคตอนัใกล  ้
  ศกัยภาพ  หมายถึง  ทรัพยากรและปัจจยัท่ีมีอยูแ่ลว้ และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้ 
  ขั้นตอนท่ี 2  การน าเอาปัญหามาวิเคราะห์ (Problem  Analysis) 
  จากขั้นตอนแรกเม่ือเราส ารวจและคน้หาปัญหาต่าง ๆ มาไดจ้ านวนหน่ึงแลว้ เราจะน าเอา
ปัญหาเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อคน้หาสาเหตุและความสัมพนัธ์ระหวา่งปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่ง 
หมายหรือประเด็นการพฒันาทั้งน้ีก็เพราะในการก าหนดวตัถุประสงคก์ารพฒันา เราอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
การแกไ้ขปัญหานั้นยอ่มหมายถึงการจดัการกบัสาเหตุ  นอกจากน้ีการเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ปัญหา ยงัช่วยใหเ้ราสามารถคาดเดาถึงผลกระทบท่ีปัญหาหน่ึง อาจจะมีต่ออีกปัญหาหน่ึงดว้ย 
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  ปัญหา อาจมีความสัมพนัธ์กนัสองลกัษณะ คือ มีความสัมพนัธ์  กบั  ไม่มีความสัมพนัธ์ 
   กรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  เราอาจแบ่งออกเป็นสามแบบ  คือ 
    เป็นสาเหตุของอีกปัญหาหน่ึง 
    มีสาเหตุร่วมกนั 
    ส่งผลใหอี้กปัญหาหน่ึงแปรผนัไปอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

ขั้นตอนท่ี 3  ทบทวนนโยบายท่ีมีอยูต่ลอดจนก าหนดวตัถุประสงค ์
  ในขั้นตอนน้ี  เราจะทบทวนนโยบายท่ีอยูท่ี่เก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมายการพฒันา  เน่ืองจาก
นโยบายถูกก าหนดโดยผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใชเ้ป็นทิศทางการด าเนินงาน  การทบทวนนโยบายจะท าให้
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัแนวคิดของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมากขึ้น 
 
  ขั้นตอนที่ 7   การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา 
  เม่ือไดด้ าเนินการก าหนดวิสัยทศัน์  ภารกิจหลกั วตัถุประสงค ์และยทุธศาสตร์การพฒันา
โดยอาศยัพื้นฐานการวิเคราะห์ SWOT แลว้ ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางพฒันาของทอ้งถ่ินซ่ึง
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอนับ่งบอกถึงลกัษณะการเคล่ือนตวั
ขององคก์รวา่จะกา้วไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการในอนาคตไดอ้ยา่งไร  อนัเป็นการตอบค าถามวา่ “ทอ้งถ่ินจะ
ไปถึงจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งไร” 
  ดงันั้น ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินจึงเป็นกรอบช้ีน าหรือส่วนหวักระบวนของชุดแผน 
งาน ซ่ึงเป็นการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนท่ีทอ้งถ่ินเลือกท่ีจะปฏิบติั  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้ ทั้งวตัถุประสงคร์วมและวตัถุประสงคเ์ฉพาะส่วน  และเม่ือไดบ้รรลุวตัถุประสงคร์วมแลว้  
หมายความวา่ยอ่มบรรลุถึงภารกิจหลกัท่ีตอ้งการดว้ย  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่  ทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นมีความส าคญั
ในเชิงตรรกะ(Logical  Linkage)  ซ่ึงกนัและกนัของกระบวนการขั้นตอนและระดบัต่าง ๆ ของแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินเชิงกลยทุธ ์
  ภายใตย้ทุธศาสตร์ต่าง ๆ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะก าหนดแนวทาง (หรืออาจ
เรียกวา่ยทุธศาสตร์ยอ่ย) เพื่อแสดงใหเ้ห็นแนวทางด าเนินการใหบ้รรลุยทุธศาสตร์นั้น 
  แนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีก าหนดไว ้ จะตอ้งน าแนวทางท่ีไดท้ั้งหมดมาท าการบูรณา
การเพื่อไม่ให้เกิดความซ ้าซอ้นกนั  การบูรณาการแนวทางการพฒันาทอ้งถ่ินจะท าใหไ้ดย้ทุธศาสตร์การ
พฒันาทอ้งถ่ินดา้นต่าง ๆ ท่ีสมบูรณ์ 
 
  ขั้นตอนที่ 8  การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนส่ิงท่ีตอ้งการใหบ้รรลุในแต่ละแนวทางการพฒันา 
ภายในเวลาท่ีก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
ของกระบวนการด าเนินงาน 
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  เป้าหมายท่ีดีควรมีองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
  เง่ือนเวลา  ควรระบุวา่ตอ้งการท าอะไรใหบ้รรลุผลเม่ือไหร่ 
  ปริมาณ ท่ีตอ้งการจะให้เกิดขึ้นในจ านวนเท่าไร 
  คุณภาพ เป็นสภาพท่ีพึงปรารถนา 
  สถานท่ี เป็นการระบุถึงเขตพื้นท่ีครอบคลุมท่ีตอ้งการ 
  มีความเป็นไปไดใ้นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่ริง 
  ควรเป็นขอ้ความท่ีแสดงผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึ้นภายหลงัโครงการส้ินสุด 
  กรณีท่ีมีเป้าหมายมากกวา่หน่ึงเป้าหมาย  ควรจดัล าดบัความส าคญัหรือความเร่งด่วน
ไวเ้พื่อใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
 
  ขั้นตอนที่ 9  การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
  คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจะน าผลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 – 8 
มาจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามเคา้โครงท่ีก าหนด จากนั้นจะ
น าร่างแผนฯ  เสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  เพื่อให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอคณะอนุกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ 
  คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดับอ าเภอ   จะท าหน้าท่ี ตรวจสอบ
วิเคราะห์และประสานแผนพฒันาขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอ ทั้งน้ี เพื่อให้มีการประสาน
และบูรณาการกนัในมิติของพื้นท่ีและมิติทางดา้นอ านาจหน้าท่ี โดยจะพิจารณาระหว่างองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ินด้วยกัน  และระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับหน่วยงานอ่ืนในพื้นท่ีด้วย  จากนั้น
คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอจะจดัท าความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอ  
แลว้น าส่งคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  ในกรณีท่ี
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินได้มอบอ านาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาให้คณะอนุกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณา
ให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีเทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสนอแลว้ส่งคืนให้
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินในกรณีท่ีคณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินหรือคณะอนุกรรมการฯ ในกรณีท่ี
ไดรั้บมอบอ านาจไม่เห็นชอบกบัร่างแผนพฒันาฯ ใหจ้ดัท าค าช้ีแจงแสดงความเห็นและเหตุผลในประเด็น
ท่ีไม่เห็นชอบประกอบร่างแผนพฒันาส่งคืนให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เพื่อน าเสนอต่อสภา
ทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติั  แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงประกาศใช ้
  ในกรณีท่ีผูบ้ริหารท้องถ่ินกับสภาท้องถ่ินมีความเห็นขัดแยง้กันและสภาท้องถ่ินไม่
อนุมติัร่างแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  จะตอ้งส่งร่างแผนฯ  พร้อมเหตุผลของแต่ละฝ่ายให้ผูว้่าราชการ
จงัหวดัเป็นผูวิ้นิจฉัย  ความเห็นของผูว้่าราชการจงัหวดัถือเป็นท่ีส้ินสุด  ในกรณีของเทศบาลหรือองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอพิจารณาได ้
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1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมี
ความเช่ือมโยงและส่งผลทั้ งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินน ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
  ทรัพยากรการบริหาร โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 
  เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง และแหล่งงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยดังบประมาณรายจ่ายดว้ย 
  คน ซ่ึงหมายความรวมตั้งแต่ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  พนกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุก
ระดบั  ซ่ึงจะมีความแตกต่าง  หลากหลายทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ  และทศันคติ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะตอ้งน าศกัยภาพของก าลงัคนเหล่านั้นมาใช ้ รวมทั้งตอ้งพฒันาก าลงัคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และถา้พิจารณาในความหมายอยา่งกวา้งและอาจหมายความ
รวมถึงประชาชนในทอ้งถ่ินซ่ึงจะมีส่วนในการพฒันาทอ้งถ่ินดว้ย 
  วสัดุอุปกรณ์ หมายถึง เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ  รวมทั้งอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถน ามาใช้
ในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินใหเ้กิดการพฒันาสูงสุด  โดยมีการพฒันาวสัดุอุปกรณ์  ให้มีความทนัสมยัเพื่อ
รองรับความกา้วหนา้ของสังคมโดยส่วนรวมไดอ้ยา่งเท่าทนั  และใชว้สัดุอุปกรณ์ดงักล่าวอยา่งเตม็
ศกัยภาพ 
  การบริหารจดัการ เป็นส่ิงท่ีจะช่วยขบัเคล่ือนทรัพยากรทั้งสามประการขา้งตน้ให้เป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  การบริหารจดัการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ีตอ้ง
ศึกษาและน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 
     

********************** 
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บทที่ 2 
สภำพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐำนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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บทที ่2 
สภำพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
2.1  ข้อมูลท่ัวไป 

สภำพท่ัวไป 
   
        กระทรวงมหาดไทย  ไดป้ระกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ือง  การจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ประจ าปี  2540     เม่ือวนัท่ี   16  ธนัวาคม  2539      ท าใหส้ภาต าบล (นิติบุคคล)    ไดป้ระกาศขึ้นเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538  ไดย้ก
ฐานะจากสภาต าบลหว้ยมา้  เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  เม่ือวนัท่ี   20  กุมภาพนัธ์  2540     
(ประกาศในหนงัสือราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัท่ีประกาศทัว่ไป  เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ลงวนัท่ี  25  
ธนัวาคม  2539) และองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  ไดรั้บการยกฐานะจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขนาดเลก็เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตามประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ เร่ือง 
ก าหนดขนาดองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  เม่ือวนัท่ี    30   
กนัยายน 2551    
 

        2.1.1  ท่ีตั้ง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ อ าเภอเมืองแพร่  จงัหวดัแพร่   ตั้งอยูห่มู่ท่ี 11 โดยอยู่
ห่างจากอ าเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ   ประมาณ  17  กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1134  
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  590  กิโลเมตร  หมู่บา้นทั้งหมด  จ านวน  14  หมู่บา้น  มีอาณาเขต
ติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบัต าบลต าหนกัธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ 

 ทิศใต ้   ติดต่อกบัต าบลน ้าช า  อ าเภอเมืองแพร่ 
 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบัต าบลบา้นเวียง  อ าเภอร้องกวาง 
 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบัต าบลแม่หล่าย  อ าเภอเมืองแพร่ 
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แผนที่แสดงที่ตั้งต ำบลห้วยม้ำ 
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     2.1.2  เน้ือที่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ มีพื้นท่ีในเขตรับผิดชอบประมาณ 45.27  ตาราง

กิโลเมตร  หรือประมาณ  28,294  ไร่     ส านกังานตั้งอยู ่  หมู่ท่ี 11    ต าบลหว้ยมา้     อ าเภอเมืองแพร่  
จงัหวดัแพร่      
 
    2.1.3  ภูมิประเทศ 

พื้นท่ีส่วนใหญ่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ เป็นท่ีราบลุ่ม  ส าหรับทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตมี้ลกัษณะเป็นภูเขาสูง  พื้นใชใ้นการเกษตรกรรม  เช่น ท านา ปลูกพืชไร่ ประชากรส่วน
ใหญ่จะตั้งหลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัในพื้นท่ีราบลุ่ม     มีแหล่งน ้าท่ีส าคญัคือ ล าน ้าหว้ยมา้ และล าน ้าแม่หล่าย  
               ภูมิอำกำศ 

-  ฤดูร้อน เร่ิมตั้งแต่ เดือน มีนาคม  ถึง  เดือน  พฤษภาคม 
-  ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่ เดือน มิถุนายน  ถึง เดือน ตุลาคม 
-  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน  ถึง เดือน กุมภาพนัธ์ 
 

     2.1.4  จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  มี 14  หมู่บ้ำน ดังนี้ 
  1.  บา้นวงัเยน็  หมู่ท่ี  1 
  2.  บา้นหว้ยฮุง  หมู่ท่ี  2 
  3.  บา้นหว้ยมา้  หมู่ท่ี  3 
  4.  บา้นปง  หมู่ท่ี  4 

5.  บา้นศรีสิทธ์ิ  หมู่ท่ี  5 
  6.  บา้นทุ่งลอ้ม  หมู่ท่ี  6 
  7.  บา้นหว้ยหอย  หมู่ท่ี  7 
  8.  บา้นปง  หมู่ท่ี  8 

9.  บา้นทุ่งลอ้ม  หมู่ท่ี  9 
  10.  บา้นปง  หมู่ท่ี  10 
  11.  บา้นหว้ยมา้  หมู่ท่ี  11 
  12.  บา้นปง  หมู่ท่ี  12 

13.  บา้นหว้ยมา้  หมู่ท่ี  13 
  14.  บา้นหว้ยมา้พฒันา หมู่ท่ี  14 
 
 จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. เตม็ทั้งหมู่บา้น  14  หมู่บา้น  ไดแ้ก่  หมู่ท่ี  1 – 14 
 จ านวนหมู่บา้นในเขต อบต. เตม็บางส่วน       -   หมู่บา้น 
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    2.1.5  ท้องถิ่นในต ำบล  (แสดงจ านวนเทศบาลและสุขาภิบาลในต าบล) 
  -  จ านวนเทศบาล - แห่ง 
  -  จ านวนสุขาภิบาล - แห่ง 
 
    2.1.6  ประชำกร 

  ชาย  หญิง  รวม         ครัวเรือน 
หมู่ท่ี  1  258  283  541  211 

  หมู่ท่ี  2  233  245  478  144 
  หมู่ท่ี  3  306  327  633  221 
  หมู่ท่ี  4  299  304  603  172 
  หมู่ท่ี  5  403  379  782  201 
  หมู่ท่ี  6  209  232  441  160 
  หมู่ท่ี  7  188  174  362  98 
  หมู่ท่ี  8  405  406  811  220 
  หมู่ท่ี  9  173  219  392  122 
  หมู่ท่ี  10 154  172  326  87 
  หมู่ท่ี  11 153  163  316  122 
  หมู่ท่ี  12 143  137  469  81 
  หมู่ท่ี  13 218  251  469  113 
  หมู่ท่ี  14 203  228  431  123 
  รวม  3,345  3,520  6,865  2,015 
 
 มีความหนาแน่นของประชากรเฉล่ีย  152 คน/ตารางกิโลเมตร 
หมำยเหตุ : จ านวนประชากร ท่ีมีอยูจ่ริงตามขอ้มูลสถิติ  ณ  วนัท่ี    30  กนัยายน  2551 
 
2.1.7  สภำพทำงเศรษฐกจิ 
        -  อำชีพ  (แสดงอำชีพของประชำกรในเขต อบต.) 
  1.  เกษตรกรรม 
  2.  ตดัเยบ็เส้ือผา้ 
  3.  รับจา้งทัว่ไป 
  4.  คา้ขาย 
  5.  รับราชการ 
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       ผลผลติท่ีส ำคัญและมีช่ือเสียงของต ำบลห้วยม้ำ 
 1.  ผลิตผลทางการเกษตร 
               -  ขา้ว 
  -  ขา้วโพด 
  -  ถัว่เหลือง 
  -  ถัว่เขียว 
 2.  จากกลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม 
  -  กลุ่มตดัเยบ็เส้ือผา้ 
  -  กลุ่มเล้ียงผ้ึง 
  -  กลุ่มท าอาหารและขนมต่างๆ  
  -  กลุ่มธนาคารขา้ว 
  -  กลุ่มเล้ียงสัตว ์ (สุกร, ววั, ปลา) 
 
       หน่วยธุรกจิในเขต อบต. 

• โรงสี        จ านวน 5 แห่ง 
• ร้านขายของช า       จ านวน 70 แห่ง 
• ร้านขายวสัดุก่อสร้าง       จ านวน 1 แห่ง 
• ป๊ัมน ้ามนั        จ านวน 2 แห่ง 
• ร้านตดัผม        จ านวน 5 แห่ง 
• ร้านซ่อมรถ        จ านวน 7 แห่ง 
• ตลาดสด        จ านวน 2 แห่ง 
• ร้านเช่าวีซีดี        จ านวน  1 แห่ง 
• ร้านงานคอมพิวเตอร์,ถ่ายเอกสาร จ านวน 3 แห่ง 
• เสาโทรศพัท ์       จ านวน 2 แห่ง 
• ตลาดสาธิต        จ านวน 1 แห่ง 
• สถานีวิทยชุุมชน        จ านวน       1 แห่ง 
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       2.1.8  สภำพทำงสังคม 
           กำรศึกษำ 

• ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็   4  แห่ง 
1. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นหว้ยมา้  หมู่ท่ี 3 
2. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นปง  หมู่ท่ี 4 
3. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นทุ่งลอ้ม  หมู่ท่ี 6 
4. ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  หมู่ท่ี 11 

• โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง 
             1. โรงเรียนบา้นหว้ยมา้  (สุนทรนิวาส)  หมู่ท่ี 3 

2. โรงเรียนบา้นปง (ป้อมประชานุกูล)   หมู่ท่ี 4 
3. โรงเรียนบา้นศรีสิทธ์ิ  (ใจมาอนุเคราะห์)  หมู่ท่ี 5 
4. โรงเรียนวดัทุ่งลอ้ม  (ทองประชานุเคราะห์)  หมู่ท่ี 6 

• โรงเรียนมธัยมศึกษา   1 แห่ง   
    -  โรงเรียนหว้ยมา้วิทยาคม   หมู่ท่ี  11   

• ท่ีอ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น  14 แห่ง 
 

        สถำบันองค์กรทำงศำสนำ 

• วดั     5 แห่ง 
1.  วดัสุนทรนิวาส หมู่ท่ี 3 
2.  วดัพงษช์ยั หมู่ท่ี 4 
3.  วดัศรีสิทธ์ิ หมู่ท่ี 5 
4. วดัทุ่งลอ้ม หมู่ท่ี 6 
5.  วดัวงัเยน็  หมู่ท่ี 1 

• โบสถ ์    1 แห่ง 
-  คริสตจกัรร่มพระคุณ    หมู่ท่ี 5 

• ฌาปนสถาน    5 แห่ง 
1.  ฌาปนสถานบา้นวงัเยน็      ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  1 
2.  ฌาปนสถานบา้นหว้ยมา้     ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  2 
3.  ฌาปนสถานบา้นศรีสิทธ์ิ  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  5 
4.  ฌาปนสถานบา้นปง  ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี  8 
5.  ฌาปนสถานบา้นหว้ยหอย    ตั้งอยู ่ หมู่ท่ี 10 
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งำนประเพณีส ำคัญ 
1. ประเพณีรถน ้ำด ำหัวผู้สูงอำยุ (งำนวันกตัญญู) ช่วงเวลำจัด  12-22  เมษำยน ของทุกปี 
2. ประเพณีวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ  ช่วงเวลำจัด  ตำมวันส ำคัญทำงพุทธศำสนำ 

        สำธำรณสุข 

• สถานีอนามยัประจ าต าบล/หมู่บา้น  2 แห่ง 
1.  สถานีอนามยัต าบลหว้ยมา้ (บา้นศรีสิทธ์ิ)  หมู่ท่ี 5 
2.  สถานีอนามยับา้นหว้ยฮุง   หมู่ท่ี 2 

• อตัราการมีและการใชส้้วมราดน ้าร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต ์
• อาสาสมคัรสาธารณสุข   14      แห่ง         

ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• สถานีต ารวจ     1 แห่ง  
-  สถานีต ารวจภูธรห้วยมา้ 

     
 2.1.9  ข้อมูลอ่ืน ๆ  

ทรัพยำกรดิน   เป็นดินท่ีเหมาะสมแก่การเพาะปลูกพืช  ซ่ึงราษฎรใชใ้นการเกษตรกรรม  เช่น  
ปลูกขา้ว  ขา้วโพด  ถัว่เหลือง  ถัว่เขียว และพชืสวน 

ทรัพยำกรน ้ำ  อบต.ห้วยม้ำ มีสำยน ้ำท่ีส ำคัญใช้ในกำรอุปโภค และในกำรเกษตรกรรม 
แหล่งน ้ำธรรมชำติ 

• ล าน ้าแม่หล่าย   
• ล าน ้าหว้ยมา้ 
• ล าน ้าหว้ยฮุง 

        แหล่งน ้ำท่ีสร้ำงขึน้ 

• ฝายกั้นน ้า       
• อ่างเก็บน ้าห้วยหอย 
• อ่างเก็บน ้าห้วยหิน 
• สระน ้า รพช. หว้ยกระถ่ี 
• ประปาหมู่บา้น 
• ประปาผิวดินขนาดใหญ่  

-  ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 11 (สูบน ้าบ่อบาดาล ) 
-  ประปาผิวดินขนาดใหญ่  หมู่ 1    
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        มวลชนจัดตั้ง 

• อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน  1  รุ่น 
• อาสาสมคัรต ารวจบา้น 1  รุ่น      
• อาสาสมคัรสาธารณสุขหมู่บา้น 
• คณะกรรมการพฒันาสตรีต าบล 
• คณะกรรมการพฒันาสตรีหมู่บา้น 
• กองทุนหมู่บา้น   14     กลุ่ม 
• ชมรมผูสู้งอายุ   1 ศูนย ์

 

2.2 ข้อมูลเกีย่วกบั ศักยภำพของท้องถิ่น 
       2.2.1  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

(1) จ ำนวนบุคลำกร      บุคลากรทั้งหมด  จ านวน  52 คน แบ่งเป็น 
• สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  รวมทั้งหมด  28  คน  ประกอบดว้ย 

- ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 
- รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน  1 คน 
- เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1 คน 
- สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน              25 คน 

• คณะผูบ้ริหาร องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้   ประกอบดว้ย 
-  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล   จ านวน  1 คน 
- รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน  2 คน 
-  เลขานุการผูบ้ริหาร    จ านวน  1 คน 

• ขา้ราชการ/พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้     
รวมทั้งหมด  27  คน  ประกอบดว้ย 

   ส านกังานปลดั อบต.    จ านวน  16 คน 
   ส่วนการคลงั     จ านวน                6 คน 
   ส่วนโยธา     จ านวน    5 คน 

(2) ระดับกำรศึกษำ 

• ประถมศึกษา     จ านวน  1 คน 
• ปวช./มธัยมศึกษาตอนปลาย   จ านวน  5 คน 
• ปวส./อนุปริญญา    จ านวน  6 คน 
• ปริญญาตรี     จ านวน  11 คน 
• สูงกวา่ปริญญาตรี    จ านวน  4 คน 
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(3) รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

• ประจ าปีงบประมาณ 2551 (ไม่รวมเงินอุดหนุน)    9,881,184.83 บาท 
• รายไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดัเก็บเอง       461,487.20   บาท 
• รายไดจ้ากส่วนราชการต่าง ๆ จดัเก็บให้     8,550,734.63   บาท 
• เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     12,586,638.70 บาท 

 

2.2.2  ศักยภำพของชุมชนและพื้นท่ี 
            (1)  กำรรวมกลุ่มของประชำชน  จ ำนวน  14  หมู่บ้ำน  แยกเป็น 
  -  กลุ่มอาชีพ    14   กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย ์   14   กลุ่ม 
  -  กลุ่มดา้นกีฬา     1 กลุ่ม 
  -  กลุ่มดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต     1   กลุ่ม 

(2)  จุดเด่นของพื้นท่ี (ท่ีเอ้ือต่อกำรพฒันำต ำบล) 
1. มีพื้นท่ีเป็นท่ีราบเหมาะส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว ์
2. มีเส้นทางคมนาคมและอาณาเขตติดต่อกบัชุมชนเมืองและอ าเภอไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม ้ และมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ไดแ้ก่  

ม่อนแกว้ ม่อนเด็ง   
4. มีแหล่งกกัเก็บน ้า ซ่ึงสามารถพฒันาใหเ้ป็นสถานท่ีท่องเท่ียว ไดแ้ก่ อ่างเก็บน ้าหว้ยหอย อ่าง

เก็บน ้าหว้ยหิน  
5. มีพื้นท่ีซ่ึงเอ้ือต่อการท าอุตสาหกรรมขนาดกลางท่ีเก่ียวกบัการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

เช่น  ถัว่เหลือง  ขา้วโพด เป็นตน้ 
  
               2.2.3  กำรบริกำรพื้นฐำน 
 (1)  การคมนาคม  (แสดงจ านวน และสภาพทางคมนาคมทางบก) 
 ทางหลวง หมายเลข  พร  1134  ตดัผ่าน 
  -  ถนนคอนกรีต จ านวน  เส้น 
  -  ถนนลูกรัง  จ านวน  เส้น 
  -  ถนนลาดยาง  จ านวน    เส้น 
 (2)  การโทรคมนาคม 
   - ท่ีท าการไปรษณียโ์ทรเลข    - แห่ง 
  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืน      2 แห่ง 
  - มีโทรศพัทส์าธารณะทางไกลชนบท   12 แห่ง  
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         (3)  ไฟฟ้ำ 
  - ไฟฟ้ำภำยในครัวเรือน  มีการไฟฟ้าใช ้  จ านวน  14  หมู่บา้น   ยกเวน้บางครัวเรือนท่ี
ปลูกสร้างท่ีพกัอาศยัใหม่ครัวเรือนตั้งห่างไกลจากชุมชนยงัไม่มีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน   ปัจจุบนัใชร้ะบบ
พลงังานแสงอาทิตย(์โซล่าเซลล)์  
  - ไฟฟ้ำสำธำรณะ (ไฟส่องสวา่ง)  การติดตั้งด าเนินการไปแลว้  ยงัไม่ทัง่ถึง  ครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี  เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณสูง 

2.3  ผลกำรพฒันำท้องถิ่นในระยะที่ผ่ำนมำ 

(1)  การด าเนินงานดา้นเศรษฐกิจ 
       -  ใหง้บประมาณสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่นกลุ่มพฒันาอาชีพ

หมู่บา้น,  กลุ่มส่งเสริมอาชีพส าหรับสตรีแม่บา้น  , กลุ่มเกษตรกรต าบลหว้ยมา้ 
       -  จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นอาชีพใหแ้ก่ประชาชนในต าบล 
 (2)  การด าเนินงานดา้นการเมือง การบริหาร 
       -  ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดมี้ความรู้ในการตรวจสอบการท างานของ อบต. โดยจดัโครงการ 
          อบต.สัญจร  เพื่อพบประชาชน 
       -  ส่งเสริมการมีประชาธิปไตยในระดบัชาติ  โดยท าป้ายประชาสัมพนัธ์ 
       -  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
       -  จดัการประชุมประชาคมการจดัท าแผนพฒันาต าบล 
       -  ก่อสร้าง อาคารศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ อบต.ห้วยมา้ 
       -  ก่อสร้างหอประชุมท่ีท าการ อบต.หว้ยมา้ 
       -  ก่อสร้างสนามเด็กเล่น อบต.หว้ยมา้ 
       -  ส่งเสริมใหส้มาชิก อบต. พนกังานส่วนต าบล  พนกังานจา้ง เขา้รับการฝึกอบรม และ 
           การศึกษาดูงาน เพื่อรับความรู้จากภายนอกและงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
       -   จดัตั้งศูนยข์อ้มูลข่าวสาร อบต.หว้ยมา้ ,   การใหบ้ริการอินเตอร์เน็ต 
  (3)  การด าเนินงานดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
        -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ 
        -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
        -  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสทติ์ก 
        -  ก่อสร้างถนนลูกรัง 
        -  ก่อสร้างพนงักั้นตล่ิงพงั 
        -  ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
        -  ก่อสร้างสะพาน 
        -  ก่อสร้างรางระบายน ้า 
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       -  ขดุลอกล าเหมือง , ขดุลอกคลองหว้ยมา้ , ล าน ้าหว้ยฮุง 
       -  สร้างฝายกั้นน ้า 
        - ขดุเจาบ่อบาดาล และบ่อน ้าต้ืน 
(4)  การด าเนินงานทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม 
       -  การป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก  โดยแจกทรายอะเบท  และพ่นหมอกควนัเพื่อยงุลาย 
       -  การป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
       -  การป้องกนัโรคไขฉ่ี้หนู  โดยการแจกยาลาคูมิน 
       -  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
       -  การจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์และครุภณัฑท์างการแพทยใ์หแ้ก่สถานีอนามยัในต าบล 
       -  จดัฝึกอบรมเพื่อใหค้วามรู้ในเร่ืองสุขภาพอนามยัและการตรวจสุขภาพประจ าปี 
       -  ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่เยาวชน  ประชาชนในต าบล เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
       -  ส่งเสริมและสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาในระดบัหมู่บา้น ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั เพื่อ 
          แกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติด 
       -  ฝึกอบรมสัมมนา จดักิจกรรมรณรงคต์่อตา้นยาเสพติด 
       -  สนบัสนุนกองทุนกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส  
       -  ใหค้วามช่วยเหลือราษฎรท่ีประสบปัญหาจากภยัธรรมชาติ 
(5)  การด าเนินงานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
        -  ปลูกตน้ไมใ้นวนัส าคญัต่าง ๆ เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษาฯ12 สิงหา , วนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษาฯ 5 ธนัวา, วนัเขา้พรรษา 
        -  ปลูกตน้ไมต้ามโครงการแนวพระราชเสาวนีย ์
        -  พฒันาต าบลตามเส้นทางสายหลกั หรือทางเขา้สู่เขตพื้นท่ีต าบล 
        - ขดุลอกคลองท่ีต้ืนเขิน  
 (6)  การด าเนินงานดา้นการศึกษา ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน และนนัทนาการ 
        -  อุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนัใหแ้ก่ ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ในพื้นท่ี 
        -  อุดหนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวนัใหแ้ก่ โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นท่ี 
        -  อุดหนุนในการจดัซ้ือส่ือการเรียนการสอนใหแ้ก่เด็กเลก็ และนกัเรียนในพื้นท่ี 
        -  อุดหนุนศูนยก์ารเรียนชุมชนเพื่อสนบัสนุนการเรียนสายอาชีพของประชาชนในต าบล 
        -  ส่งเสริมการจดักิจกรรมตามประเพณีในทอ้งถ่ิน เช่น  วนัสงกรานต ์วนักตญัญู, วนัลอย 
           กระทง   วนัเขา้พรรษา   วนัมาฆบูชา   วนัเด็กแห่งชาติ  ฯลฯ 
       -   ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัแข่งขนักีฬาโรงเรียนในพื้นท่ี 
        -  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬาหมู่บา้น/ต าบล 
        -  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬา อสม. 
        -  ส่งเสริมสนบัสนุนการแข่งขนักีฬาระหวา่งหน่วยงาน อปท. และหน่วยงานอ าเภอ จงัหวดั 
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 (7)  การด าเนินงานดา้นอ่ืนฯ 
        -  ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการจดักิจกรรมต่างๆ ระหวา่ง อปท.ดว้ยกนั และ 
            หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
       -   สนบัสนุนงบประมาณกบัหน่วยระดบัอ าเภอ และจงัหวดั  

 

สรุปภำพโดยรวม ผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 
 ปัญหา  งบประมาณมีจ ากดั  ปัญหา  ความตอ้งการ  มีจ านวนมาก   ซ่ึงโดยภาพรวมงบประมาณ
ท่ีไดรั้บไม่เพียงพอต่อการด าเนินการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการไดอ้ย่างทนัที  จึงมีลกัษณะการ
ด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อยไป  และขอรับงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปโดย
ล่าชา้ไม่ทนัต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาทอ้งถ่ิน 
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บทที ่3 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพฒันำท้องถิ่น 
 

3.1  หลกัและแนวคิดในจัดท ำแผนพฒันำท้องถิ่น 
 3.1.1  แนวทำงกำรพฒันำ 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบ
การบริหารสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตนเอง  ทั้งน้ีเป็นการด าเนินการพฒันา 
อบต.  จะตอ้งตระหนกัและค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี 
 (1)  ภารกิจตามกฏหมาย 
 -  พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีของ 
อบต. ไวใ้นมาตรา  66,67,68 
 -  พ.ร.บ.  ก าหนดแผน    และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     
พ.ศ. 2542  มาตรา  16  นอกจากน้ี อบต. ตอ้งพิจารณาถึงกฏหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ รัฐธรรมนูญ  
กฏหมายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม    สาธารณสุข    การศึกษา    การควบคุมอาคาร     การรักษาความสะอาด   
การผงัเมือง ฯ 

(2)  ภารกิจทางการพฒันาประเทศ 
 (3)  นโยบายของรัฐบาล 
 (4)  ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน 
 (5)  ศกัยภาพของ  อบต. 
 (6)  ใชแ้ผนพฒันาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาต าบล 
หลกัการส าคญัในการวางแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลมี  7  ประการ  คือ 
 (1)  ตอ้งมีวิสัยทศัน์  หรือเป้าหมายการพฒันาท่ีตอ้งการให้เกิดขึ้นในอนาคต  โดยอาศยั
กระบวนการประชาคม  ระดมความคิดเห็น 

(2)  ตอ้งครอบคลุม  3 มิติ 
  -  มิติทางดา้นกฏหมาย  ภารกิจ 
  -  มิติดา้นกลุ่มเป้าหมาย  ตอ้งครอบคลุมทุกกลุ่ม 
  -  มิติทางพื้นท่ีในเขตต าบล 
 (3)  ตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทางการพฒันาประเทศ  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 (4)  ตอบสนองปัญหา  ความตอ้งการของประชาชน  ตามความเป็นเร่งด่วน 
 (5)  ตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมากท่ีสุด  โดย 
  -  ใหป้ระชาชนร่วมจดัท าแผนพฒันา 
  -  ใหป้ระชาชนประเมินผลการปฏิบติัตามแผนของ อบต. และร่วมแสดงความคิดเห็น 
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 (6)  ยดึหลกัความเป็นไปได ้ และมีประโยชน์สูงสุด  โครงการ/กิจกรรม  สามารถปฏิบติัไดจ้ริง  
ตน้ทุนต ่า   เหมาะสมกบัพื้นท่ีและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
 (7)  ตอ้งน าแผนไปปฏิบติัอย่างเป็นรูปธรรม  ตามกฎหมายก าหนดไวใ้ห ้อบต. บริหารกิจการ
ตามแผนพฒันา  และใชแ้ผนพฒันาเป็นฐานในการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปี 

 
แนวคิดในกำรวำงแผนพฒันำท้องถิ่น 

แนวคิดท่ี 1  กระบวนกำรแก้ไขปัญหำ 

 เป็นแนวคิดท่ีเกิดจากค าถาม  ท่ีตอ้งการค าตอบอยา่งเป็นขั้นตอน   ซ่ึงตอ้งใชค้วามสามารถใน
การคาดการณ์  และความรู้ทางวิชาการทั้งท่ีเป็นทฤษฎี  และปรึกษาจากผูรู้้ผูมี้ประสบการณ์  ดงัน้ี 
 1.  ปัญหา  คือ  อะไร 
 2.  ปัญหามีสาเหตุมาจากอะไร 
 3.  จุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคใ์นการแกไ้ขปัญหาคืออะไร 
 4.  วิธีการหรือแนวทางแกไ้ขปัญหาคืออะไร 

แนวคิดท่ี 2  กระบวนและเน้ือหำของวิธีกำร 

 แนวคิดน้ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดโครงการ  เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึ้น  และมุ่งสู่การบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์ โดยท่ีจะตอ้งตอบค าถาม  ทั้ง  8  ค าถาม  คือ 
 1.  จะท าไปท าไม   
 2.  จะท าอะไร 
 3.  จะท าท่ีไหน 
 4.  จะท าเม่ือไหร่ 

5.  จะท าโดยใคร 
6.  จะท าเพื่อใคร 
7.  จะท าอยา่งไร 
8.  จะจ่ายเท่าไร 

แนวคิดท่ี 3  ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 เป็นการมองอนาคตท่ีตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเกิดจาก 
 1.  สัญชาตญาณ   หรือการเรียนรู้จากประสบการณ์ 

2.  องคแ์ห่งการเรียนรู้  หรือเรียนรู้จากขอ้เท็จจริงท่ีเกิดขึ้น 
3.  เรียนรู้จากผูอ่ื้น  โดยอาจศึกษาองคค์วามรู้  งานวิจยัต่าง ๆ 
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แนวคิดท่ี 4  กำรตัดสินใจ 

  เป็นการตดัสินใจดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล  และผสมผสานหลกัการตดัสินใจแบบ          
มีเหตุผล (Rationalism)  กบัหลกัการติดสินใจแบบเพิ่มขึ้น (Incrementalism)  แต่ทั้งน้ีตอ้งมุ่งการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการพฒันาและประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคญั 

โดยสรุป 

  การวางแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ตอ้งปรับกระบวนความคิด  โดยมุ่งเนน้ผลท่ีเกิดผลลพัธ์ 
(Out  Put)  เป็นตวัตั้ง  แลว้น ามาคิดหางานท่ีจะท า  ผลผลิต (In  Put)  รวมทั้งวิธีการท่ีจะท างานใหส้ าเร็จ
และมีประสิทธิภาพ  กระบวนการ (Process)  ซ่ึงจะน าไปสู่การพิจารณาจดัสรรทรัพยากร  การบริหาร
เพื่อด าเนินการไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.1.2  กำรพฒันำตำมนโยบำยของรัฐ 
 ประกอบด้วยนโยบำย 5 ด้ำน  ได้แก่ 

1) นโยบำยกำรปฏิรูปกำรเมือง  กำรปกครอง  กำรบริหำร 
1.1 สนับสนุนกำรจัดท ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยฉบับถำวร  เพื่อการปฏิรูป 

การเมืองโดยเนน้ความส าคญัท่ีใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัท ารัฐธรรมนูญทุกระดบั 
        1.2  เสริมสร้ำงมำตรกำรในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  ทั้งใน
ภาคการเมืองและภาคราชการ  ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ ส่งเสริมองคก์รอิสระและประชาชน
ในการตรวจสอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทั้งการป้องกนั
การกระท าท่ีเขา้ข่ายผลประโยชน์ทบัซอ้นโดยการจดัท าพระราชบญัญติัวา่ดว้ยความผิดเก่ียวกบัการ
ขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
        1.3  จัดท ำแผนแม่บทพัฒนำกำรเมืองท่ีเสริมสร้างระบบคุณธรรม จริยธรรมทางการเมือง
วฒันธรรมและการเรียนรู้ใหม่ทางการเมือง   โดยการจดัตั้ง  “สภาพฒันาการเมือง”   ใหเ้ป็นองคก์รหลกั
ในการจดัท าและด าเนินการใหแ้ผนแม่บทพฒันาการเมืองประสบความส าเร็จ  รวมทั้งท าหนา้ท่ีประสาน 
ติดตาม ก ากบัการด าเนินการตามแผนแม่บทพฒันาการเมือง     ใหด้ าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นการ
สนองตอบเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
         1.4  จัดท ำแผนแม่บทใช้ทรัพยำกรกำรส่ือสำรของชำติ  กำรใช้เคร่ืองมือส่ือสำรของรัฐ  เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและประโยชน์ต่อการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน รวมทั้งการปลูกฝังความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข
รวมทั้งการเนน้การท าความเขา้ใจในเน้ือหาสาระของการปฏิรูปการเมือง 
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                       1.5  ส่งเสริมเสรีภำพในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีส่ือสำรมวลชน  ควบคู่กบัความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผลกัดนัใหมี้กฎหมายวา่ดว้ยการประกอบกิจการวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ เพื่อจดั
ระบบส่ือสารภาครัฐ ส่ือภาคเอกชนและส่ือชุมชนใหเ้ป็นส่ือสาธารณะอยา่งแทจ้ริง 
           1.6  มุ่งเน้นกำรบริหำรทรัพยำกรภำคเอกชนและภำคประชำชน  ใหมี้บทบาทควบคู่กบั
องคก์รภาคราชการในการพฒันาศกัยภาพของประชาสังคมและชุมชนทอ้งถ่ินเพื่อก่อใหเ้กิดการรวมกลุ่ม
ท่ีมีความเขม้แขง็สามารถพิทกัษป์กป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนและสังคมไทย 
           1.7  มุ่งเน้นกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและกำรจัดองค์กรภำครัฐ ใหส้อดคลอ้งกบัทิศ
ทางการน าพาประเทศไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื  สังคมมีความเขม้แขง็  และประชาชนมีความสุขดว้ยการ
ด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหก้ารรับราชการมีความเป็นมืออาชีพ  มีมโนสุจริต 
ตลอดจนมีสมรรถนะขีดความสามารถในการใหบ้ริการประชาชน ตามแนวทางพระราชทาน “เขา้ใจ 
เขา้ถึง พฒันา” 
           1.8  สนับสนุนกำรกระจำยอ ำนำจอย่ำงต่อเน่ือง ตามครรลองประชาธิปไตย เพื่อให้
ทอ้งถ่ินสามารถพึ่งตนเองและปกครองตนเองได ้ ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น 
 2)  นโยบำยเศรษฐกจิ 
           2.1  ภำคเศรษฐกจิฐำนรำกเป็นพื้นฐำนท่ีส ำคัญของระบบเศรษฐกจิไทย  ซ่ึงจะต้อง
เสริมสร้ำงให้เกดิควำมเข้มแข็งตำมแนวทำง  ดังนี้ 
  2.1.1 กำรเกษตรกรรม  สนบัสนุนใหก้ารพฒันาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่เป็น
ทางเลือกส าคญัส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย  ในขณะท่ีขยายโอกาสในการพฒันาผลิตภณัฑ ์และยกระดบั
คุณภาพของผลผลิตโดยอาศยัเทคโนโลย ี การจดัการ  และการเช่ือมโยงกบัระบบตลาด            
  2.1.2  ผลติภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จะไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้คุณภาพเป็นท่ียอมรับ
ของผูบ้ริโภค  ตามศกัยภาพทางการตลาดในระดบัต่าง ๆ คือ ระดบัภูมิภาค ระดบัชาติและระดบัการ
ส่งออกโดยจดัระบบการบริหารจดัการโครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยแีละการจดัการ
ควบคู่ไปกบัการสนบัสนุนดา้นการตลาด 
  2.1.3  กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิของภำคเศรษฐกจิฐำนรำก  ตามแนวทางขา้งตน้จะ
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการดูแลผูท่ี้ไม่พร้อมหรือยงัไม่สามารถจะปรับตวัได ้ โดยการจดัสวสัดิการ
สงเคราะห์และบริการทางสังคมท่ีจ าเป็นอยา่งทัว่ถึง  และโดยการดูแลโอกาสโนการเรียนรู้ การศึกษา 
ตลอดจนการฝึกอาชีพส าหรับคนเหล่าน้ีและลูกหลาน  นอกจากนั้น  การเติบโตทางเศรษฐกิจจะตอ้ง
ไดรั้บการดูแลมิใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย 
  เพื่อการน้ี จะปรับปรุงบทบาทของผูว้า่ราชการจงัหวดัและหน่วยงานภูมิภาค โดย
ปรับปรุงระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งภูมิภาค  ทอ้งถ่ิน  ชุมชน  และภาคประชาสังคมอย่างเหมาะสม  เพื่อ
ร่วมกนัรับผิดชอบดูแลผูด้อ้ยโอกาส  ตลอดจนรักษาและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ทัว่ถึงเป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
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           2.2  ภำคเศรษฐกจิระบบตลำด  รัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีจะใหก้ลไกการตลาดสามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ภายใตห้ลกัคุณธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในภาคเศรษฐกิจ  การขจดั
การด าเนินการท่ีมีผลประโยชน์ทบัซอ้น  และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลและจะอาศยักลไก
การตลาดเสรีเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขนัดว้ยความเป็นธรรม  ดงัน้ี 
  2.2.1  กำรพฒันำอุตสำหกรรม     ส่งเสริมใหมี้การลงทุนทั้งจากในและนอกประเทศ  
ในอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
และใหค้วามส าคญักบัการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความสามารถดา้นเทคโนโลยี  และการสร้างทรัพยสิ์น
ทางปัญญาของประเทศเป็นส่วนรวม 
  2.2.2  วิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม  จะอาศยัความเป็นพนัธมิตรระหว่างเอกชน
และรัฐผนึกก าลงัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง  โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการ
บริหารจัดการในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภท  
นอกจากนั้น  จะใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มท่ีใชท้รัพยสิ์นทางปัญญา 
  2.2.3  กำรส่งออก  จะส่งเสริมและผลกัดนัการส่งออกสินคา้และบริการ  โดยมี
ภาคเอกชนเป็นกลไกขบัเคล่ือน  ตลอดจนสร้างความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกิจการคา้ภายในประเทศ  
รวมทั้งสร้างเสถียรภาพของราคาสินคา้ท่ีมีความเป็นธรรมทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค 
  2.2.4  กำรท่องเท่ียว  พฒันาประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพ  มีมาตรฐานความ
ปลอดภยัและบริการระดบัสากลเนน้เอกลกัษณ์และวฒันธรรมไทยควบคู่กบัการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศเพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวคุณภาพ 
  2.2.5  พลังงำน  ส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยดัการใชพ้ลงังาน  การพฒันาและใช้
ประโยชน์พลงังานทดแทน  การส ารวจและพฒันาแหล่งพลงังานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ
รวมถึงเขตพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน  การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  การก าหนด
โครงสร้างพลงังานท่ีเหมาะสมและการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลงังานให้เหมาะสม  โดยแยก
งานนโยบายและการก ากบัดูแลให้มีความชดัเจน  รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขนัในธุรกิจพลงังานในระยะ
ยาว  และการศึกษาวิจยัพลงังานทางเลือก 
  2.2.6  โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเศรษฐกิจ  ให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการโครงสร้าง
พื้นฐานใหมี้คุณภาพ  ประสิทธิภาพ  ความโปร่งใส  และวางรากฐานการท างานอย่างเป็นระบบท่ีดี  สร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ  ยึดมัน่ความซ่ือสัตย ์ สุจริต  คุณธรรม  จริยธรรม  เพื่อสร้างมาตรฐานการบริหาร
จดัการโครงการท่ีดี  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่การวางแผนจนถึงการด าเนิน
โครงการโดยขบัเคล่ือนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีอยู่ในแผนแม่บทและมีความพร้อมทุกดา้น  เนน้การ
ลงทุนประเภทท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการจดัส่งสินคา้และพสัดุ  การประหยดัพลงังาน  
และลดตน้ทุนการขนส่งและปัญหามลพิษรวมทั้งโครงการลงทุนตลอดจนการบริหารจดัการทรัพยากร
น ้ าเพื่อลดความสูญเสียท่ีจะเกิดจากอุทกภยัและภยัแลง้ในพื้นท่ีเศรษฐกิจส าคญั  ทั้งน้ี  จะจดัให้มีการ
จดัล าดบัความส าคญัของการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ท่ีชดัเจนขึ้นโดยเร็ว 
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  2.2.7  โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงปัญญำ  โดยท่ีประเทศไทยไดมี้การลงทุนจ านวนมาก
พอสมควรในดา้นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่โครงสร้างพื้นฐานทางปัญญายงัอยูใ่นฐานะดอ้ย
กวา่ประเทศคู่แข่งหลายประเทศ  ดงันั้น  รัฐบาลจะจดัท าแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานปัญญาขึ้น  เพื่อ
เร่งรัดใหมี้การสร้างปัญญาในสังคม  เพื่อสนบัสนุนเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อสร้างความสามารถของ
ประเทศอยา่งย ัง่ยนื  ตลอดจนสนบัสนุนใหภ้าครัฐและภาคเอกชนร่วมกนัสร้างนวตักรรม 

2.2.8  กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  สร้างความสมดุลระหวา่ง 
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย ัง่ยืนจากทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากร
ชีวภาพเพื่อสร้างคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดีท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ  โดยใช้มาตรการ
ทางเศรษฐกิจท่ีผสมผสานกบัหลกัการบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและเกิด
ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย 
  2.2.9  เศรษฐกจิระหว่ำงประเทศ  จะด าเนินนโยบายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศและการเจราจาการค้าระหว่างประเทศทั้ งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ท่ีเป็นประโยชน์กับ
ประเทศชาติและประชาชน  โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอยา่งเหมาะสมของภาคประชาสังคมและใหเ้ป็นไป
ตามขั้นตอนและกระบวนการท่ีถูกตอ้ง 
  2.2.10  กำรปรับปรุงกฎระเบียบด้ำนธุรกจิกำรค้ำ  ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายและ
กฎระเบียบการคา้ใหมี้ความทนัสมยั  เพื่ออ านวยความสะดวกทางดา้นการคา้  สร้างความเป็นธรรมและ
ยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั 
           2.3  ภำคเศรษฐกจิส่วนรวม 
  2.3.1  กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงเศรษฐกิจ  ประสิทธิภาพเป็นรากฐานการเติบโตของ
ผลิตภณัฑป์ระชาชาติท่ีย ัง่ยืน  ดงันั้น  รัฐบาลจึงใหค้วามส าคญัแก่เป้าหมายในการเพิ่มประสิทธิควบคู่ไป
กบัการวดัความเจริญเติบโตของผลิตภณัฑ์ประชาชาติ  เพื่อการน้ี  จะจดัท าแผนแม่บทการสร้างเสริม
ประสิทธิภาพแห่งชาติ  โดยเป็นแผนร่วมกบัเอกชนส าหรับภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญั  ใหเ้สร็จส้ินภาคใน  
6 เดือน 
  2.3.2  กำรออม  มุ่งสนบัสนุนการออมในทุกระดบัโดยใชน้โยบายประหยดัเพื่อลด
หน้ีสินในระดบัครัวเรือนและเพื่อการด ารงชีพท่ีดีในวยัสูงอาย ุ
  2.3.3  กำรเงินและกำรคลงั  ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลเพื่อใหส้ามารถรองรับ
การขยายตวัของเศรษฐกิจอย่างพอเพียง  และมีการลงทุนทางดา้นโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศและเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทางเศรษฐกิจ  ในขณะท่ีจะเสริมสร้าง
วินยัทางการเงินการคลงัภาครัฐ  โดยการใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผลและประหยดั 
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 3)  นโยบำยทำงสังคม 
          รัฐบำลมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงสังคมเข้มแข็งท่ีคนในชำติอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกนัอย่ำงสมำนฉันท์
บนพื้นฐำนของคุณธรรม  โดยมีนโยบำย  ดังนี้ 
            3.1  ส่งเสริมควำมรัก  ควำมสำมัคคี  ควำมสมำนฉันท์ของคนในชำติ  ให้เกิดความร่วมมือ
กนัในการกอบกูแ้ละฟ้ืนฟูประเทศชาติในทุกดา้น  โดยการสรุปบทเรียนจากปัญหาความแตกแยกร้าว
ฉานและความลม้เหลวในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในอดีตแลว้น ามาปรับความเขา้ใจของ
ประชาชนสร้างกระบวนการแกไ้ขปัญหาท่ีเน้นความสมานฉันท์ของคนในชาติ  พร้อมทั้งส่งเสริมการ
เผยแพร่ตวัอยา่งของความร่วมมือท่ีดีและมีความสุขของทุกชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 
          3.2  จัดท ำแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่ำงสมำนฉันท์  บนพื้นฐานคุณธรรม
ร่วมกบัภาคประชาชน  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาสังคม  ภาควิชาการ  ภาคส่ือมวลชน  และสถาบนัศาสนา
เพื่อสร้างสังคมไทยท่ีไม่ทอดทิ้งกนั  สังคมท่ีชุมชนทอ้งถ่ินและประชาสังคมเขม้แขง็  สังคมคุณธรรม
และสังคมประชาธิปไตย 
          3.3  เร่งรัดกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยยึดคุณธรรมน ำควำมรู้  มุ่งมัน่ท่ีจะขยายโอกาสทาง
การศึกษาของประชาชนใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง  โดยค านึงถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดบั  เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ความสมานฉันท์  สันติวิธี  
วิถีชีวิตประชาธิปไตย  พฒันาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความ
ร่วมมือของสถาบนัครอบครัว  ชุมชน  สถาบนัทางศาสนา  และสถานบนัการศึกษา  การจดัการศึกษาจะ
เน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้างความรู้สู่สังคมคุณธรรม  คุณภาพ  
สมรรถภาพและประสิทธิภาพ 
          3.4  พัฒนำสุขภำวะของประชำชนให้ครอบคลุมท้ังมิติทำงกำย  จิต  สังคมและปัญญำ  
โดยการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อลดปัจจยัเส่ียงจากพฤติกรรมและสภาพแวดลอ้มท่ีเน้นการมีส่วนร่วม  
และพฒันาระบบบริการสุขภาพทั้งยามปกติและฉุกเฉินท่ีสมดุลทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ  การป้องกนั
โรค  การบริการรักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพอย่างมีคุณภาพ  ทัว่ถึงและเป็นธรรมและจะ
เสนอใหมี้การออกพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ 
          3.5  ส่งเสริมกีฬำพื้นฐำนและกฬีำมวลชน  เพื่อใหป้ระชาชนทุกระดบัมีโอกาสไดเ้ล่นกีฬา
และออกก าลงักายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพท่ีดี  มุ่งเนน้การปลูกฝังความมีน ้ าใจนกักีฬาให้
เป็นค่านิยม  เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ  สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและอาชีพไปสู่
มาตรฐานในระดบัสากล 
          3.6  สร้ำงควำมเข้มแข็งของทุกชุมชนท้องถิ่นและประชำสังคม  ให้สามารถจดัการตนเอง
เก่ียวกบัความเป็นอยูท่ ั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  การปกครอง  และการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติ  ตลอดจนสิทธิชุมชน  โดยส่งเสริมบทบาทของครอบครัว  ชุมชน  องค์กรอาสาสมคัรภาค
ธุรกิจ  สถาบนัศาสนา  สถาบนัการศึกษา  รวมทั้งการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสังคม  ปัญหายาเสพติด
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อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  การดูแลเด็กและเยาวชน  คนพิการ  คนสูงอายแุละผูด้อ้ยโอกาส  การสนบัสนุน
สิทธิสตรี  ตลอดจนความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
          3.7  ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำสังคมไทยให้เป็นสังคมท่ีมี
สันติสุขอย่ำงย่ังยืน  บนพื้นฐานของวฒันธรรมไทยและใชส่ื้อทุกรูปแบบในการสร้างสรรคส์ังคม  รักษา
สืบทอดศิลปวฒันธรรมของชาติ  และความหลากหลายของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  เพื่อเชิดชูคุณค่าและจิต
วิญญาณของความเป็นไทย  ตลอดจนสร้างความสามคัคี  เอ้ืออาทรสมานฉนัทข์องสังคมและประเทศชาติ 
          3.8  ปฏิรูประบบกระบวนกำรยุติธรรมโดยให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม  ปรับปรุงระบบ
การสืบสวน  สอบสวน  การกลั่นกรองคดีและการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดคดี  การควบคุมและฟ้ืนฟู
ผูก้ระท าผิดคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม  และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  มีการสร้างทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์  รวมทั้งให้ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมขอ้พิพาท  และ
ป้องกนั  เฝ้าระวงัอาชญากรรมเพื่อลดปริมาณคดี  ความสูญเสียจาดอาชญากรรม  และความขดัแยง้ทาง
สังคม 
          3.9  ส่งเสริมและพฒันำประสิทธิภำพของหน่วยงำนและบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม  
โดยน าระบบงานดา้นนิติวิทยาศาสตร์ท่ีมีมาตรฐานและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นการพฒันาศกัยภาพ
ของหน่วยงานและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 
 4)  นโยบำยต่ำงประเทศ 
          รัฐบาลมุ่งมัน่ในการส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติเสริมสร้างความเขา้ใจและความเช่ือมัน่
ของประชาคมระหว่างประเทศ  โดยการด าเนินนโยบายท่ีเป็นมิตรกบันานาประเทศ  และสานต่อความ
ร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของคุณธรรม  ความโปร่งใส  ค่านิยมประชาธิปไตยและการเคารพ
กฎหมายระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะกฎบตัรสหประชาชาติ  และปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน  
รัฐบาลจึงก าหนดนโยบาย  ดงัน้ี 
          4.1  ด ำเนินบทบำทเชิงรุกในกรอบทวิภำคีและพหุภำคี  เพื่อสนบัสนุนความปรองดองและ
ความมัน่คงในชาติ  โดยเฉพาะการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ในภาคใต ้
          4.2  ส่งเสริมให้เกดิมิตรภำพและควำมร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้ำน  และในระดับอนุ
ภูมิภำค  ภูมิภำคและระหว่ำงภูมิภำค  เพือ่ใหเ้กิดเสถียรภาพ  ความมัน่คงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกนั 
          4.3  เสริมสร้ำงควำมแข็งแกร่งของอำเซียน  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การเร่งจดัตั้งประชาคม
อาเซียน 
          4.4  ด ำเนินบทบำทสร้ำงสรรค์ในกรอบสหประชำชำติและกรอบพหุภำคีอ่ืน ๆ  เพื่อส่งเสริม
สันติภาพ  ประชาธิปไตย  สิทธิมนุษยชน  มนุษยธรรม  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
การแกไ้ขปัญหาขา้มชาติและการสาธารณสุข 
          4.5  คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยในต่ำงประเทศ  และเสริมสร้างบทบาท
ของชุมชนไทยในต่างประเทศ 
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 5)  นโยบำยกำรรักษำควำมมั่นคงของรัฐ 
          สถำนกำรณ์ควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกำภิวัตน์  ท ำให้กำรรักษำควำมมั่นคง
ของรัฐเป็นเร่ืองท่ีต้องให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง  เน่ืองจำกปัญหำวิกฤติกำรณ์ควำมไม่สงบท่ีเกิดขึ้น  
สำมำรถแพร่กระจำยควำมรุนแรงได้อย่ำงรวดเร็ว  จนอำจส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงของรัฐและควำม
สงบสุขของประชำชนโดยรวม  รัฐบำลจึงมีนโยบำย  ดังนี ้
          5.1  ส่งเสริมกำรผนึกก ำลังระหว่ำงภำครัฐ  ภำคเอกชน  ภำคสังคม  และภำควิชำกำร  เพื่อ
การป้องกันประเทศอย่างต่อเน่ืองในยามปกติ  และน าไปสู่การระดมสรรพก าลังเพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของกองทพัใหเ้พียงพอและทนัเวลาในยามไม่ปกติ  ทั้งน้ี  ในยามปกติรัฐบาลจะเสริมสร้าง
และใช้ทรัพยากรของกองทพัสนับสนุนการพฒันาพลงัอ านาจของชาติทุกดา้น  เพื่อให้ประเทศมีความ
มัน่คงและมัง่คัง่ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความสมานฉนัท ์ สามารถป้องกนั  บรรเทาและแกไ้ข
ปัญหาท่ีส าคญัของชาติ  ไดแ้ก่  ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยนอ้มน า
แนวทางพระราชทาน  “เข้าใจ  เข้าถึง  พฒันา”  และปัญหาภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ท่ีเก่ียวข้องกับ
ส่ิงแวดลอ้ม  ผูป้ระสบภยัพิบติัการก่อการร้าย  รวมทั้งอาชญากรรมภายในประเทศและท่ีมีลกัษณะขา้ม
ชาติประเภทต่าง ๆ ซ่ึงรวมไปถึงยาเสพติดผูห้ลบหนีเข้าเมือง  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  การค้า  
ส่ิงของผิดกฎหมาย  การคา้มนุษย ์ และการกระท าอนัเป็นโจรสลดั 
          5.2  พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของกองทัพ  ให้สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มดา้นความมัน่คง  มีขีดความสามารถในการป้องกนั  ป้องปราม  และรักษาผลประโยชน์
ของชาติสามารถยุติความขดัแยง้ไดร้วดเร็ว  มีระบบการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ  มีขีดความสามารถดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหารรวมทั้งอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ  เพื่อการพึ่งตนเองทางทหาร  
และน าไปสู่การพฒันาขีดความสามารถเพื่อความต่อเน่ืองในการรบ  มีระบบก าลงัส ารอง  ระบบการ
ระดมสรรพก าลงัและระบบส่งก าลงับ ารุงท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ภยัคุกคาม  นอกจากน้ี  จะสนบัสนุน
การสร้างความร่วมมือด้านต่างประเทศและด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน  ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน  และมิตรประเทศเพื่อลดความหวาดระแวง  สร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจ  สร้างสันติภาพและ
ปฏิบติัการเพื่อมนุษยธรรมภายใตก้รอบของสหประชาชาติ และผลประโยชน์ของประเทศเป็นหลกั 
 

3.1.3  กำรพฒันำตำมแผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) 
          ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลบัซับซ้อน
มากยิ่งขึ้น  จ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีเหมาะสมโดยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ของโครงสร้างของระบบต่าง ๆ  ภายในประเทศให้มีศกัยภาพ  แข่งขนัได้ในกระแสโลกาภิวตัน์  และ
สร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ  ไดอ้ย่างรู้เท่าทนั  ควบคู่ไปกบัการกระจาย
การพฒันาท่ีเป็นธรรม  และเสริมสร้างความเท่าเทียมกนัของกลุ่มคนในสังคม  และความเขม้แข็งของ
ชุมชนท้องถ่ินพร้อมทั้ งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้คงความ
สมบูรณ์เป็นรากฐานการพัฒนาท่ีมั่นคง  และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย  
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ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศทุกระดบั  อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ประเทศท่ีมั่นคงและยัง่ยืน  สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก  ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี  
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  จงัไดน้ าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานใน
การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีจะท าให้ทุกภาคส่วนสามารถเคล่ือนไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งพร้อมกนั  
ให้ มีความพอเพี ยง  ความ เหมาะสมในการใช้ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทางสั งคมและทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นภูมิคุม้กนั   
 

กำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ตำมแนวทำง  แผนพฒันำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำติ 
-  พฒันำคุณภำพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ ใหค้วามส าคญักบั 

 (1)  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้  เกิดภูมิ คุ ้มกัน  โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ
พฒันาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวยัตลอดชีวิต  เร่ิมตั้งแต่วยัเด็กให้มีความรู้พื้นฐานเขม้แข็ง  มีทกัษะ
ชีวิต  พฒันาสมรรถนะ  ทกัษะของก าลงัแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  พร้อมกา้วสู่โลกของการ
ท างานและการแข่งขนัอย่างมีคุณภาพ  สร้างและพฒันาก าลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์
นวตักรรมและองคค์วามรู้  ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตจดัการองค์ความรู้
ทั้ งภูมิปัญญาท้องถ่ินและองค์ความรู้สมยัใหม่ตั้ งแต่ระดับชุมชนถึงประเทศสามารถน าไปใช้ในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคม 
 (2)  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแขง็แรงทั้งกายและใจ  มีความสัมพนัธ์ทางสังคม
และอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีน่าอยู่  เน้นการพฒันาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร  มุ่งการดูแลสุขภาพเชิง
ป้องกนั  การฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจ  เสริมสร้างคนไทยให้มีความมัน่คงทางอาหารและการบริโภค
อาหารท่ีปลอดภยั  ลด  ละ  เลิกพฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ 
 (3)  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่รวมกนัในสังคมไดอ้ย่างสันติสุข  โดยเสริมสร้างความสัมพนัธ์
ท่ีดีของคนในสังคมตั้งแต่ระดบัครอบครัวให้มีความเขม้แขง็  พฒันาระบบการคุม้ครองทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีหลากหลายและครอบครัวทัว่ถึง  สร้างโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งทุนส่งเสริมการด ารงชีวิตท่ีมี
ความปลอดภยั  น่าอยู่  บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม  เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบ
บูรณาการและการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจงัควบคู่กบัการเสริมสร้างจิตส านึกดา้นสิทธิและหน้าท่ี
ของพลเมือง  และความตระหนกัถึงคุณค่าและเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พื่อลดความขดัแยง้ 
 - สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรำกฐำนท่ีมั่นคงของประเทศใหค้วามส าคญักบั 
 (1)  การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน  ด้วยการส่งเสริมการรวมตวั  ร่วมคิด  ร่วมท าใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย  และจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตามความพร้อมของชุมชน  มีกระบวนการจดัการ
องค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน  มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้ งภายในและ
ภายนอกชุมชน  มีกระบวนการพฒันาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพึ่งตนเอง  
รวมทั้งการสร้างภูมิคุม้กนัใหชุ้มชนพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลง 
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 (2)  การสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจชุมชน  เนน้การผลิตเพื่อการบริโภคอยา่งพอเพียงภายใน
ชุมชน  สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์  กลุ่มอาชีพ  สนับสนุนการน าภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมท้องถ่ินมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ท่ีมีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน  
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  รวมทั้งสร้าง
ระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กบัการพฒันาความรู้ดา้นการจดัการ  การตลาด  และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ 
 (3) การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพฒันา
อย่างเป็นธรรม  โดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบได้อย่างเสรีและเป็นธรรม  การ
กระจายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอยา่งสมดุลและเป็นธรรม  เพิ่มประสิทธิภาพและความ
ครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพชุมชน
และเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  ดว้ยการ
เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้สามารถในการบริหารจดัการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพพฒันา
องคก์รการเงินชุมชนใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล  และใชส้ถาบนัการเงินเฉพาะกิจเป็นกลไกในการระดมทุน  
รวมทั้งด าเนินนโยบายการคลงั  เพื่อส่งเสริมการกระจายรายไดด้ว้ยการกระจายอ านาจการจดัเก็บภาษี  
การจดัท างบประมาณ  การเบิกจ่าย  และการก่อหน้ีภายใตก้รอบการรักษาวินยัทางการคลงั 
 - พัฒนำบนฐำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและกำรสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรและ
ส่ิงแวดล้อม  ใหค้วามส าคญักบั 
 (1)  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ
อนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์  โดยพฒันาระบบฐานขอ้มูลและสร้างองคค์วามรู้  ส่งเสริมสิทธิชุมชนและ
การมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากร  ตลอดจนพัฒนาระบบการจดัการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลกั  ไดแ้ก่  ดิน  น ้า  ป่าไม ้ ทรัพยากรทะเล
และชายฝ่ัง  ทรัพยากรแร่  การแกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งสันติวิธีรวมทั้งการป้องกนัภยัพิบติั 
 (2)  การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตและการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  โดยการปรับ
แบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย ัง่ยืน  เพื่อลดผลกระทบต่อ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยใชก้ลไกทางเศรษฐศาสตร์ดา้นการเงินและการคลงั  และ
การสร้างตลาดสินคา้และบริการท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  รวมทั้งพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
เพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการก าจดั
มลพิษขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และมีกลไกก าหนดจุดยืนต่อพนัธกรณีและขอ้ตกลงระหว่าง
ประเทศ 
 (3)  การพฒันาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นการวางพื้นฐาน
เพื่อน าไปสู่การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว  โดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางส าคญั  เร่ิมจากการจดัการองคค์วามรู้และสร้างภูมิคุม้กนั  ส่งเสริมการใชค้วามหลากหลาย
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ทางชีวภาพในการสร้างความมัน่คงของภาคเศรษฐกิจทอ้งถ่ินชุมชน รวมทั้งพฒันาขีดความสามารถและ
สร้างนวตักรรมจากทรัพยากรชีวภาพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศ 
 -  เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม
อยา่งย ัง่ยนื  โดยใหค้วามส าคญักบั 
 (1)  การเสริมสร้าง  และพฒันาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล  ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย  โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึก  ค่านิยมวฒันธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน  และประชาชนทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองจริงจงั  พร้อมทั้งพฒันา
ภาวะความเป็นผูน้ าประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสังคมทุกระดบัเพื่อให้
เป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคม  ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
อย่างแทจ้ริงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐและการเมืองให้
เขม้แขง็เป็นอิสระมากขึ้น 
 (2)  เสริมสร้างความเขม้แข็งของภาคประชาชนใหส้ามารถเขา้ร่วมในการบริหารจดัการประเทศ  
โดยส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม  เพื่อส ร้างความเป็นธรรม  สร้าง
ความสมดุล  และร่วมในกระบวนการบริหารจดัการประเทศให้เกิดความเป็นธรรมและความโปร่งใสใน
การพฒันาประเทศ  เสริมสร้างความเขม้แข็ง  และสร้างเครือข่ายการท างานของกลไกตรวจสอบภาค
ประชาชน  เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอ้ านาจของภาครัฐไดอ้ยา่งเขม้แขง็มีประสิทธิภาพ 
 (3)  สร้างภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการก ากับ
ควบคุม  และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพฒันา  เน้นการพฒันาประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในการ
ปฏิบติัภารกิจด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มี
ประสิทธิภาพ  ทนัสมยั  ลดการบงัคบัควบคุม  ค  านึงถึงความตอ้งการของประชาชนและท างานร่วมกบั
หุ้นส่วนการพฒันาเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบ้ริการสาธารณะ  และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ  ตลอดจนพฒันากลไกการก ากบัดูแล
ท่ีเขม้แขง็เพื่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม  โปร่งใสโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุม้ครอง
ผูใ้ช้บริการ  โดยด าเนินการควบคู่ไปกบัการปลูกฝังจิตส านึกขา้ราชการให้ยึดหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  
การรับผิดชอบต่อส่วนรวม  การพร้อมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึด/ปฏิบติัตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งเคร่งครัด 
 (4)  การกระจายอ านาจการบริหารจดัการประเทศสู่ภูมิภาค  ทอ้งถ่ิน  และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเน่ือง 
โดยพฒันาศกัยภาพ  และกระจายอ านาจการตดัสินใจให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการ
บริหารจดับริการสาธารณะ  ตลอดจนแก้ไขปัญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี  
และสามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทอ้งถ่ินอย่างแทจ้ริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
 (5)  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเขม้แข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล  โดยมีมาตรการ
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเอกชนทัว่ไป
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เป็น  “บรรษทัภิบาล” เพิ่มมากขึ้น  สร้างจิตส านึกในการประกอบธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยย์ติุธรรมต่อผูบ้ริโภค  
และเป็นธรรมกบัธุรกิจคู่แข่ง  พร้อมทั้งยึดมัน่ในความรับผิดชอบต่อสังคม  แบ่งปันผลประโยชน์คืนสู่
สาธารณะ  ตลอดจนสนบัสนุนสถาบนัวิชาชีพธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาล
แก่ภาคธุรกิจมากขึ้น 
 (6)  การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และขั้นตอน  กระบวนการเก่ียวกับการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจดัสรรประโยชน์จากการพฒันา  ดว้ยการเปิดโอกาสให้ภาคีและ
กลุ่มต่าง ๆ  มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่าง ๆ  ให้
เสมอภาคและมีความสมดุล  โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ  ลดการใช้
ดุลพินิจของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี  รวมทั้ งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย  
โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ  เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผูป้ระกอบการขนาด
เลก็และผูป้ระกอบการใหม่ 
 (7)  การรักษาและเสริมสร้างความมัน่คงเพื่อสนบัสนุนการบริหารจดัการประเทศสู่ดุลยภาพและ
ความยัง่ยืน  โดยการพฒันาศกัยภาพ  บทบาท  และภารกิจของหน่วยงานดา้นการป้องกนัประเทศ  ความ
มัน่คง  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกนัประเทศและ
ตอบสนองต่อภยัคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ไดฉ้ับไว  พร้อมทั้งผนึกพลงัร่วมกบัภาคส่วนต่าง ๆ  
ด าเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช  สถาบันพระมหากษัตริย ์ 
ผลประโยชน์ของชาติ  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข  
รวมทั้งสามารถสร้างความมัน่คงของประชาชนและสังคม        ให้มีความอยู่รอดปลอดภยัโดยยึดหลกั
ธรรมาภิบาลในทุกระดบั 
 

 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  ไดส่้งผลถึงการพิจารณาปรับยทุธศาสตร์
จงัหวดั  เน่ืองจากยงัมีปัญหาในเชิงภารกิจหน้าท่ีของจงัหวดัเก่ียวกบับทบาทของจงัหวดัต่อยุทธศาสตร์
จังหวดั  มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด  เพราะแนวทางในการพัฒนาผูว้่าราชการจังหวดัให้เป็น CEO  
แบบเดิมจะต้องรับผิดชอบในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์จังหวดัทุกด้าน  ทั้ งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การปกครองแต่แนวทางดงักล่าวอาจจะไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้บัระบบราชการ  เพราะการท่ีจะ
ท าเช่นนั้ นจังหวดัต้องเป็น Business  Unit  ของรัฐบาล ต้องวดัผลได้  มีงบประมาณของตนเอง  มี
งบประมาณของตนเองและผูว้่าราชการจงัหวดัตอ้งมีอ านาจหน้าท่ีในทุกดา้น  แต่ในปัจจุบนัหน้าท่ีของ
ผูว้่าราชการจงัหวดัยงัไม่ครอบคลุม  รัฐบาลน้ีจึงเห็นสมควรให้ปรับลดบทบาทของผูว้่าราชการจงัหวดั
ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงตามอ านาจหน้าท่ีท่ีผูว้่าราชการจงัหวดัรับผิดชอบโดยตรง  แต่การ
บริหารแบบบูรณาการนั้นยงัคงอยู่  แนวทางของยุทธศาสตร์จงัหวดัจึงจะตอ้งมีการปรับปรุงขอบเขตให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล  คือ  การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นในระดบัชุมชน  ยุทธศาสตร์
จงัหวดัจึงเปล่ียนเป็น  “ยุทธศาสตร์อยู่ดีสุขจงัหวดั”  ซ่ึงจะเน้นในเร่ืองของโครงการท่ีจงัหวดัสามารถ



 

 

39 

 

 

รับผิดชอบด าเนินการได้เอง  และให้ความส าคญักับกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาค
ประชาชนในการจดัท ายทุธศาสตร์จงัหวดัโดยมีเป้าหมายอยูท่ี่ชุมชนและครอบครัว 
 ยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุขประกอบดว้ย 5 ดา้น  ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรีโฆสิต  ป่ันเป่ียมรัษฎ์ไดอ้ธิบาย
ไวด้งัน้ี 
 (1)  ดา้นการสงเคราะห์  เนน้การให้การสงเคราะห์แก่ผูด้อ้ยโอกาส  หรือครอบครัวยากจนท่ีต ่า
วา่ระดบัมาตรฐานในชุมชนในการจดัให้ทุนการศึกษา  และการสงเคราะห์ดา้นการพฒันาอาชีพระยะสั้น
ท่ีเห็นผลทนัตาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด 
 (2)  ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการพฒันาการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่  
ส าหรับเกษตรกรท่ียากจน 
 (3)  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เนน้บทบาทชุมชนในการบริหารจดัการ  ในส่วน
น้ีจะต่างกบัการเป็นผูรั้บ  เพราะการช่วยตวัเอง  ดูแลตนเอง  จะท าให้ประชาชนจะรู้สึกว่าตนเองเป็นผูกุ้ม
ชะตาชีวิต  ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีถูกตอ้ง  การให้คนเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการโดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้จากประสบการณ์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติตอ้งมีความต่อเน่ือง  ตอ้งใช้ความพากเพียร
เพราะหากชุมชนมีความเส่ือมโทรมก็เป็นหนทางไปสู่ความตายไม่ใช่ความเจริญ 
 (4)  ด้านผลิตภณัฑ์ชุมชน  เน้นการส่งเสริมผลิตภณัฑ์ท่ีมีลู่ทางในตลาด  โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ี
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมและชุมชนท่ีมีความสามารถให้มีความสามารถในการแข่งขนั  
ส าหรับผลิตภณัฑชุ์มชน  ไม่ใช่วา่ทุกชุมชนตอ้งมี  แต่จะเป็นการเช่ือมโยงตลาดและเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 
 (5) ด้านการบริการประชาชน เน้นการพัฒนาบริการประชาชนทั้ งท่ีจังหวดั/อ าเภอ/หน่วย
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  
พ.ศ.2546  เช่น การจดัตั้งเคาน์เตอร์บริการของรัฐ  การจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วมอ าเภอยิ้ม  ซ่ึงเป็นตวัแบบท่ี
ส านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบักรมการปกครองด าเนินการและการจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม 
 จากการทบทวนระบบราชการท่ีไดริ้เร่ิมใหจ้งัหวดัเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
พื้นท่ี  ขณะท่ีนโยบายยงัถูกก าหนดจากส่วนกลางเพื่อสร้างประชานิยม  พบว่าไม่สอดคลอ้งกบัปรัชญา  
“เศรษฐกิจพอเพียง”  ทุกจงัหวดัจึงตอ้งปรับแผนยทุธศาสตร์จงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์อยูดี่มีสุข
จงัหวดั  เช่ือมโยงกบัตวัช้ีวดั  ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการของจงัหวดัประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2550  
เนน้ทางดา้นสังคมและชุมชนมากขึ้น  และเนน้ท่ีตวัช้ีวดัซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย
ของผูว้่าราชการจงัหวดั  ท าให้บทบาทของผูว้่าราชการจงัหวดัเปล่ียนจาก CEO  มาเป็นบทบาทในสอง
มิติ คือ  
 -   บทบาทในฐานะผูป้ระสานงานส่วนภูมิภาค  โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือกบัส่วน
ราชการในภูมิภาค  เพื่อจดัให้มีการเช่ือมโยงประสานงานภายจงัหวดัให้การท างานมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ขึ้น 
 -  บทบาทในฐานะผูว้่าราชการจงัหวดั  โดยการบริหารจดัการและดูแลชุมชนและองค์กรใน
ทอ้งถ่ินให้เขม้แข็ง  และแกไ้ขปัญหาทางสังคม     ซ่ึงมีภารกิจท่ีเน้นหนักในกิจกรรม  หรือโครงการท่ี
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ผูว้่าราชการจงัหวดัสามารถประสานและบริหารจดัการเองได้  โดยมีเป้าหมายท่ีมีความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนภายใตป้รัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

3.1.4  นโยบำยกำรพฒันำจังหวัดและยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดแพร่  ท่ีน ำมำเป็นนโยบำยกำรพฒันำจังหวัด 
 

“ เมืองแพร่น่ำอยู่  สู่วิถีชีวิต  ล้ำนนำ  ประชำเป็นสุข” 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำจังหวัดแพร่  (พ.ศ.2553-2556) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

1. ยุทธศำสตร์ ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิต 1.1 การแกไ้ขปัญหาและขจดัความยากจน 
      (1.1.1) ส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
      (1.1.2) ขบัเคล่ือนและพฒันาการแกไ้ขปัญหา และความ
ตอ้งการของชุมชนตามยทุธศาสตร์อยูดี่มีสุข  น าไปสู่การ
พึ่งตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
      (1.1.3)  ส่งเสริม และพฒันาอาชีพใหมี้ความมัน่คงและ
ยัง่ยนื 
1.2  ส่งเสริมสุขภาวะดีถว้นหนา้ 
1.3  ส่งเสริมการศึกษา  คุณธรรมจริยธรรม  ในทุกบริบท
ของระบบการศึกษา 
1.4  การสนบัสนุน  ให้โอกาสการเขา้ถึงบริการของรัฐดว้ย
ความเป็นธรรม 

2.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
 

2.1  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ บริหารจดัการพื้นท่ีป่า
และทรัพยากรธรรมชาติ  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
2.2  พฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  ดิน  ใหมี้
คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.3  บริหารจดัการสภาพแวดลอ้มให้เกิดความสมดุลไม่เกิด
มลภาวะท่ีเป็นอนัตราย ต่อประชาชน 
2.4  การปลูกจิตส านึกการใชพ้ลงังานอยา่งประหยดัและ
คุม้ค่า  ส่งเสริมการใชแ้ละเพิ่มพลงังานทางเลือกทดแทน 
2.5  ปลูกจิตส านึก และรณรงคเ์พื่อป้องกนั แกไ้ขมลภาวะ
โลกร้อน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

3.  ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และกำรอ ำนวยควำม
ยุติธรรมเบื้องต้น 

31  ปรับปรุงและพฒันาระบบและมาตรการดา้นความ
มัน่คงภายใน 
3.2  การป้องกนัและควบคุมอาชญากรรม อบายมุข และ
ปัญหาเด็กเยาวชน 
3.3   การป้องกนัควบคุมการแพร่ระบาดของส่ิงเสพติด 
3.4  การจดัระบบและสร้างมาตรการการป้องกนัควบคุม
อุบติัเหติ อุบติัภยั 
3.5  ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั และภยัธรรมชาติ 
3.6  การป้องกนัและสร้างภูมิคุม้กนัไม่ให้เกิดการล่วง
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
3.7  ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมชุมชน และการเขา้ถึง
กระบวนการยุตธรรม 

4.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทรัพยำกรมนุษย์ 4.1  การพฒันาประสิทธิภาพ  ศกัยภาพ  เพิ่มขีด
ความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรทุกช่วงวยั
และทุกอาชีพ 
4.2  คุม้ครองดูแลและพิทกัษสิ์ทธิผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม
ใหเ้ป็นธรรมและทัว่ถึง  และสามารถพึ่งตนเองได ้ อยูใ่น
สังคมไดอ้ยา่งเท่าเทียมและมีศกัด์ิศรี 

5.  ยุทธศำสตร์อนุรักษ์สืบสำนวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 

5.1  ศึกษา  อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู  สืบสาน  พฒันา  แหล่งเรียนรู้
ดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
5.2  ส่งเสริม  เรียนรู้  สืบทอดวิถีชีวิต  และภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการด ารงชีวิต 
5.3  เพิ่มคุณค่า  และมูลค่า  วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
5.4  บริหารจดัการวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6.  ยุทธศำสตร์เพิม่ขีดควำมสำมำรถกำร
แข่งขัน 
 
 

6.1  Logistics & Supply  Chain  
         พฒันาเช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมเพื่อรองรับและ
อ านวยความสะดวกทางการคา้  ส่งเสริมและพฒันาธุรกิจ
ใหบ้ริการ   Logistics   แบบครบวงจร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

 6.2  พฒันาแหล่งท่องเท่ียวและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
6.3  พฒันาการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม   หัตถกรรม  
อุตสาหกรรม  เพื่อการคา้ในประเทศและส่งออก 
6.4  ส่งเสริมการวิเทศสัมพนัธ์และทกัษะภาษาต่างประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และรองรับการแข่งขนั 
6.5  พฒันาและเช่ือมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและ
การส่ือสาร  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรองรับการ
แข่งขนั 
6.6  ประชาสัมพนัธ์  และด าเนินการดา้นตลาดเพิ่มเพิ่มขีด
ความสามารถและเช่ือมโยงการตลาดส่งเสริมและพฒันา
บุคลากรดา้นการตลาด 
6.7  ส่งเสริมและยกระดบัคุณภาพผูป้ระกอบการ  และ
ทกัษะฝีมือแรงงาน 
 

 

นโยบำยกำรพฒันำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
1.  นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค และสำธำรณูปกำร 

      1.1   พฒันาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในทอ้งถ่ิน รวมทั้งการประสานขอรับ 
             งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนในการพฒันาเส้นทางคมนาคม 

      1.2   พฒันาและปรับปรุงแหล่งน ้าและระบบการจดัการน ้า ส าหรับการอุปโภค และบริโภค 
รวมทั้งแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
      1.3   พฒันาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีส าหรับการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  

รวมทั้ง   เพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการแก่ประชาชน 
2. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 

      2.1  ส่งเสริมการจดัการเก่ียวกบัการจดัการศึกษาระดบัเด็กเลก็ก่อนวยัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ  
  (ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็) 
      2.2   ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมท่ีเป็นการใหค้วามรู้และเพิ่มทกัษะการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 
       2.3  สนบัสนุนโครงการอาหารกลางนั และอาหารเสริม (นม) ใหแ้ก่สถานศึกษาในชุมชน 

      2.4  ส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นศาสนา งานรัฐพิธี   ตลอดจนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินใหมี้ 
การสืบสานต่อไป 



 

 

43 

 

 

      2.5  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการของชุมชน และองคก์รต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง 
 ใหป้ระชาชน มีสุขภาพท่ีแขง็แรง 
3. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

      3.1  สนบัสนุนวสัดุ อุปกรณ์ใหส้ถานีอนามยั 2 แห่ง เพื่อใหมี้การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ 
      3.2  ส่งเสริมและพฒันาดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในดา้นการควบคุมและเฝ้าระวงั 
  โรคภยัต่างๆ 
      3.3  ส่งเสริมใหมี้การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4. นโยบำยด้ำนเศรษฐกจิและสังคม 
      4.1  สนบัสนุนและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ใหมี้ความเขม้แขง็  โดยการพฒันาองคค์วามรู้ท่ี 
  เก่ียวกบัการประกอบอาชีพใหแ้ก่ประชาชน เช่น การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
      4.2  ร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนในการพฒันาอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ 
  ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
      4.3  ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสร้างความสามคัคีในสังคมและชุมชน 

5.  นโยบำยด้ำนกำรบรรเทำสำธำรณภัย 
      5.1   สนบัสนุนใหมี้การฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน เพื่อใหมี้บุคลากรในการ 
  ช่วยเหลือเม่ือเกิดสาธารณภยั 
      5.2   สนบัสนุนใหมี้เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นการบรรเทาสาธารณภยัมี 

ประสิทธิภาพ 
6.  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

6.1  สนบัสนุนใหบุ้คลากรขององคก์ร   สมาชิกสภา อบต.  และคณะผูบ้ริหาร อบต.         
       มีความรู้ และมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น  เช่น การส่งเสริมดา้นการศึกษา  การอบรม  
       การทศันศึกษาดูงาน  เป็นตน้ 

 

3.2  ปัจจยัและสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อกำรพฒันำ 
3.2.1  ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน 
สภำพปัญหำ 
1.  ปัญหำกำรผลติ  กำรตลำด  รำยได้และกำรมีงำนท ำ 

     1.  แนวโนม้ราคาพืชผลตกต ่า  โดยเฉพาะขา้วโพด  ตอ้งการการรับประกนัราคาพืชผล 
     2.  ปัญหาไม่มีเงินทุนส าหรับเกษตรกรในการประกอบการตามอาชีพท่ีตนถนดั 
     3.  การเพาะปลูกพืชผลการเกษตร  ไม่ไดผ้ลเพราะขาดแหล่งน ้าอยา่งเพียงพอ  ท าให้รายได ้
ไม่พอเพียง 
    4.  อาชีพท านาและการเกษตรอ่ืน  มีรายไดน้อ้ย  เน่ืองจากพื้นท่ีทางการเกษตรจ ากดั 
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    5.  ทกัษะงานฝีมือ ทอ้งถ่ินขาดการพฒันาและขยายผลโดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งไม่มีใน
ดา้นน้ีโดยตรง 
    6.  การจดัการดา้นการบริหารภายในกลุ่ม  และการจดัการตลาดไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่ม  และไม่มีการ
จดัเก็บขอ้มูลเพื่อเป็นฐานขอ้มูลวางแผนพฒันา 

2.  ปัญหำน ้ำกนิน ้ำใช้เพ่ือกำรเกษตร 
     1.  ขาดแหล่งน ้าใหม่และการปรับปรุงแหล่งกกัเก็บน ้าเดิมในพื้นท่ีทางการเกษตร 
     2.  ขาดแหล่งน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคการเกษตร 

3.  ปัญหำโครงสร้ำงพื้นฐำน  (ปัญหำด้ำนคมนำคม ,น ้ำ ,ไฟ  ฯลฯ) 
      1.  การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้นบางเส้นบางช่วงและภายในชุมชนยงัไม่สะดวก 
      2.  ดาดล าเหมืองส่งน ้าเพื่อการเกษตรมีไม่ทัว่ถึง  และช ารุด 
      3. ขาดแหล่งน ้า   ส าหรับกกัเก็บน ้าไวเ้พื่อการเกษตรอยา่งเพียงพอ 
     4.  แหล่งน ้าสะอาดส าหรับอุปโภค-บริโภค  ประปามีไม่เพียงพอ 
     5.  การส่ือสารดา้นโทรศพัทส์าธารณะในหมู่บา้น  ไม่เพียงพอ   
     6.  ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บา้น  ตามตรอก  ซอย  ยงัไม่ทัว่ถึง  จ านวนมาก 
 4  ปัญหำสำธำรณสุขและกำรอนำมัย 
     1.  การวางผงัชุมชน  การจดับา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัไม่เป็นระเบียบไม่ถูกสุขลกัษณะเท่าท่ีควร 
     2.  ศูนยส์าธารณสุขขาดความเขม้แขง็ไม่มีแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎรในหมู่บา้นอยา่ง 
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
     3.  ราษฎรใหค้วามสนใจสุขภาพตนเองนอ้ยขาดความรู้ดา้นสุขอนามยัท่ีดี 
     4.  การจดัสรรงบประมาณดา้นสาธารณสุขการอนามยัยงัจ ากดั 
     5.  สถานท่ีออกก าลงักายของชุมชนมีจ ากดัไม่ทัว่ถึง 
     6.  ขาดการส่งเสริมความรู้แก่มารดาในการเล้ียงดูเด็กให้มีสุขอนามยัท่ีถูกตอ้ง 

5  ปัญหำควำมรู้เพ่ือปรับปรุงคุณภำพชีวิต/กำรศึกษำ 
     1.  ผูป้กครองบางครัวเรือนไม่มีทุนและไม่ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาของบุตรเท่าท่ีควร 
     2.  บุคลากรทางการศึกษา  มีไม่เพียงพอ 
     3.  การจดัสรรงบประมาณการใหค้วามรู้ดา้นคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนมีไม่เพียงพอ 
     4.  เด็กนกัเรียนไม่ไดรั้บอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวนั  ไดค้รบทุกระดบัและทุกคน 
     5.  โรงเรียนขาดงบประมาณในการน าเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาใชใ้นทางการศึกษา 
     6.  ขาดการส่งเสริมรณรงคก์ารอนุรักษว์ฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีมาแต่ดั้งเดิม 
     7.  ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเยาวชน  วยัรุ่น  เร่ิมรุนแรงขึ้น 
     8.  ขาดมาตรการรักษาความสงบภายในและมาตรการทางการจราจรชุมชนท่ีชดัเจน 

6.  ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
     1.  แหล่งน ้าธรรมชาติต้ืนเขิน  ขาดการบ ารุงรักษา  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและชุมชน 
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     2.  มาตรการป้องกนัและปราบปรามการตดัไมท้ าลายป่าขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
     3.  ท่ีท ากินของเกษตรกรมีจ ากดัและนอ้ยลงท าใหร้าษฎรบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน  ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีรกร้างวา่เปล่ามากขึ้น  ยากแก่การตรวจสอบอยา่งจริงจงั 
     4.  กิจกรรมการพฒันาป่าเส่ือมโทรม  เพื่อปลูกป่าทดแทนขาดการมีส่วนร่วมจากชุมชน 
     5.  ปัญหาการกดัเซาะตล่ิงตามแม่น ้า  ล าคลอง  เหมือง  ไม่ไดรั้บการแกไ้ขจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งรวดเร็ว 
     6.  ปัญหาการจดัเก็บขยะและแหล่งทิ้งขยะในหมู่บา้น  ไม่ถูกสุขลกัษณะ 
 7.  ปัญหำกำรบริหำรและจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
     1.  สมาชิกสภา ฯ ยงัไม่เขา้ใจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี  ของตนเองอยา่งชดัเจน 
     2.  การขาดการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย  ป้ายประชาสัมพนัธ์แต่ละหมู่บา้นและกิจกรรมท่ี 
อบต. ด าเนินการ  เน่ืองจาก อบต.ยงัไม่มีศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ของ อบต. 

8.  ปัญหำด้ำน  อ่ืน ๆ 
     1.  การจดัสรรงบประมาณใหค้วามช่วยเหลือเด็กดว้ยโอกาสทางการศึกษายงัไม่เพียงพอ 
     2.  การป้องกนับรรเทาสาธารณภยัต่าง ๆ ยงัขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พื่อด าเนินการ 
     3.  ปัญหาประชาชนไม่เขา้ใจผลดีของการเสียภาษี 
 
 

ควำมต้องกำรของประชำชน 
1.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรผลิต  กำรตลำด  รำยได้และกำรมีงำนท ำ 
    1.   ตอ้งการเงินทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ใหม้ากขึ้น 
    2 .  จดัใหมี้ตลาดกลางควบคุมราคาผลผลิต/ราคากลางรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร 
    3.   สร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
2.  ควำมต้องกำรด้ำนน ้ำ  เพ่ืออุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 

     1.  สร้างอ่างเก็บน ้าเพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้นฤดูแลง้ 
    2.  สร้างระบบประปา  และถงัเก็บน ้าภายในหมู่บา้นให้ถูกตอ้งตามหลกัอนามยัและเพียงพอ 
    3.  จดัระบบชลประทานขนาดเลก็และสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต 
    4.  สร้างฝายน ้าลน้กั้นล าน ้ า 
3.  ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     1.  ตอ้งการถนนคอนกรีตเสริมเหลก็  ภายในหมู่บา้น 
    2.  สร้างถนนมาตรฐานเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น  ต าบล 
    3.  การมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง  แต่ไม่มีเอกสารสิทธ์ 
    4.  ขยายเขตไฟฟ้าใหทุ้กครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 
    5. การมีระบบโทรนาคมใชใ้นหมู่บา้นอยา่งทัว่ถึง 
    6.  การติดตั้งไฟสาธารณะในถนน  ตรอก  ซอก  ซอย  ท่ีจ าเป็น 
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4.  ควำมต้องกำรด้ำนสำธำรณสุขและกำรอนำมัย 
    1. จดัใหมี้อาหารกลางวนั และอาหารเสริม (นม) แก่เด็กในโรงเรียน  
    2.  การอบรมใหค้วามรู้สุขภาพอนามยัในครัวเรือน 
    3.  จดัใหมี้การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกนัโรคติดต่อแก่ประชาชนทัว่ไปอย่างทัว่ถึง 
    4.  ควำมต้องกำรด้ำนควำมรู้เพ่ือกำรปรับปรุงคุณภำพชีวิต 
    5.  ส่งเสริมการศึกษาในชุมชนในรูปแบบศูนยก์ารเรียนชุมชน 
    6.  ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ  เช่น  กศน.  การฝึกอาชีพระยะสั้น 
    7.  ส่งเสริม/พฒันาศูนยเ์ด็กเลก็ในต าบล  และสร้าง/ซ่อมแซมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 
    8.  จดัการแข่งขนักีฬาประจ าต าบล 
    9.  สร้างลานกีฬา 
5.  ควำมต้องกำรด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

     1. การใหค้วามรู้การอนุรักษดิ์น น ้า ป่าไม ้การป้องกนัรักษาป่าไมแ้ละจดัตั้งกลุ่มอนุรักษต่์าง ๆ 
    2.  การรักษาแหล่งน ้าล าธารต่าง ๆ  และอนุรักษพ์นัธุ์ปลาธรรมชาติแม่น ้า 
    3.  การแนะน าและใหค้วามรู้ในการก าจดัขยะท่ีถูกวิธี 
    4.  การจดัการป่าชุมชน และป่าอนุรักษ์ 
    5.  ควำมต้องกำรด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    6.  ดา้นงบประมาณ  จดัสรรใหท้ัว่ถึงและเป็นธรรมตรงกบัความตอ้งการของประชาชน 
    7.  ดา้นบุคลากร  พฒันาใหมี้ความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 
    8.  แกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว   มีความโปร่งใสถูกตอ้ง 
    9.  มีส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ 
6.   ควำมต้องกำรด้ำนอ่ืน ๆ 
     1.  พฒันาศกัยภาพกลุ่มอาชีพและองคก์รต่าง ๆ ในต าบล 
     2.  ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
     3.  ตอ้งการมีจุดศูนยก์ลางในการจ าหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของต าบล 
     4.  มีความกา้วไกลทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม 
     5.  เสริมสร้างพฒันาคุณธรรม  และจริยธรรม  
     6.  ส่งเสริมการท่องเท่ียวและพฒันาสถานท่ีใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 

ประเด็นกำรพฒันำ  ตำมนโยบำยท่ีเป็นภำรกจิหน้ำท่ี 
 1.  ส่งเสริมใหร้าษฎร  ผูว้า่งงาน  ใหมี้อาชีพ  มีความรู้ในดา้นการเกษตรแบบใหม่  เพื่อสร้าง
รายไดใ้หเ้พียงพอเล้ียงครอบครัวมีความสุขตามหลกัเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 2.  ส่งเสริมพฒันาใหมี้ระบบส่งน ้า  แหล่งกกัเก็บน ้า  ฝายน ้าลน้  ขดุลอกคูคลองต่าง ๆ เพื่อ
การเกษตรไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
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 3.  จดัใหมี้ระบบไฟฟ้า  ประปา  ถนน  ทัว่ทุกหนแห่ง 
 4.  ส่งเสริมใหร้าษฎรมีความรู้ดา้นป้องกนัการแพร่กระจายโรคเอดส์ 
 5.  ใหมี้ระบบสาธารณูปโภคครบครันในหมู่บา้น 
 6.  แกไ้ขป้องกนัการติดยาเสพติด 
 7.   ส่งเสริมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
 8.  พฒันาและปรับปรุงใหมี้สถานท่ีในการปฏิบติังานของต าบล 
 9.  ส่งเสริมการระดมเงินทุนจากแหล่งอ่ืน ๆ เพื่อการพฒันาอาชีพราษฎร 
 10.  จดัใหมี้สถานติดตั้งป้ายขอ้มูล  ข่าวสาร  ตลอดจนใชเ้ป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ราษฎร 
ล ำดับควำมส ำคญัของปัญหำ 
 1. ปัญหาดา้นการผลิต  การตลาด  รายไดแ้ละการวา่งงาน 
 2. ปัญหาดา้นน ้ากินน ้าใชเ้พื่ออุปโภค-บริโภค 

3. ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 4. ปัญหาดา้นสาธารณสุขและการอนามยั  และดา้นคุณภาพชีวิต 
 6. ปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 7. ปัญหาดา้นการบริหารและจดัการ อบต. 
 8. ปัญหาดา้นอ่ืน ๆ 
3.2.2  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ  ( SWOT  ANALYSIS  TECHNIC)   

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพ  เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน
อนาคตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ 
 
วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  (Internal  Analysis) 
 จุดแข็ง (STRENGTH = S) 
 1.  วิเครำะห์ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
 - มีการบริหารองคก์าร ฯ เป็น  3  ส่วน  คือ สภาองคก์าร ฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานส่วนต าบล  
โดยเฉพาะพนกัส่วนต าบล  มีการแบ่งงานออกเป็น  3  ส่วน  เพื่อสะดวกในการบริหารงาน  ส านกังาน  
และเพื่อสัมฤทธ์ิผลของงาน  คือ  ส านกังานปลดั   ส่วนการคลงั  ส่วนโยธา  โดยมีขอบเขตความ
รับผิดชอบงานในหนา้ท่ีค่อนขา้งหลากหลาย  ซ่ึงสามารถใหบ้ริการประชาชนไดใ้นระดบัหน่ึง  ตาม
อตัภาพในสถานท่ีท่ีมีอยู่อยา่งคบัแคบ  พนกังาน ลูกจา้งส่วนมากจะเป็นคนในทอ้งถ่ิน  จึงสามารถทราบ
ปัญหาและทราบสถานท่ีต่าง ๆ ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งดี 
 

 2.  วิเครำะห์ข้อกฏหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ 
-  กฏหมายทอ้งถ่ิน  ไดมี้การตราขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินไว ้ เพื่อก าหนดใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ิน

ปฏิบติัตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และเพื่อป้องกนัอนัตรายทั้งปวงท่ีอาจเกิดขึ้น  ตามภารกิจ
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หนา้ท่ีท่ีไดม้อบหมายใหป้ฏิบติัได ้ ทั้งน้ีการตราขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น  ตอ้งอาศยักฏหมายท่ีใหอ้ านาจ
องคก์าร ฯ ไวเ้ท่านั้น  จึงจะสามารถตราขอ้บญัญติัได ้
 

 3.  วิเครำะห์บุคลำกร 
 -  บุคลากรท่ีปฎิบติังานส านกัและลูกจา้งท่ีไดรั้บการถ่ายโอนตามภารกิจ  ท่ีปฎิบติังานท่ีองคก์าร
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  27  คน  ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน
วิชาชีพ  และมีบุคลากรท่ีส าคญัอีกประเภทหน่ึง    คือ   บุคลากรจากการมีส่วนร่วมชองชุมชน  คือ   อสม.  
อปพร.  ต ารวจชุมชน  กรรมการหมู่บา้น  ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น และประชาคมหมู่บา้น ซ่ึงบุคลากรเหล่าน้ี
เป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาต าบลทั้งส้ิน 
 

 4.  วิเครำะห์งบประมำณ 
 -  การจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายไดแ้ละรายจ่ายประจ าปี ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล
เป็นลกัษณะจ าแนกตามแผนงาน  แต่ละแผน  ตามภารกิจ  อ านาจหนา้ท่ีตอ้งท าและอาจท าได ้ ซ่ึงเป็นส่ิง
ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  ต้องน ามาบริหาร  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  งบประมาณ  ท่ีได้รับ
อุดหนุนจากรัฐบาล  จ านวนหน่ึงสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้บ้าง  ทั้ งน้ีขึ้นอยู่กับจ านวน
งบประมาณท่ีไดรั้บวา่มากนอ้ยเท่าใด 
 
 5.  วิเครำะห์กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร 
 - องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ซ่ึงอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากทางอ าเภอและการประสานงานกบั
หน่วยงานอ่ืน  จากกระทรวงต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานในอ าเภอและจงัหวดั  เพื่อตอบสนองการด าเนินการจาก
ส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาค  ซ่ึงมีเป้าหมายเดียวกนั  คือ การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน  ความอยู่ดีกินดี
ของประชาชนเป็นส าคญั  งานส่วนใหญ่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จึงเนน้ในส่วนของกาสนบัสนุน
ดา้นขอ้มูล  และเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีตามท่ีร้องขอ  ตลอดจนบางคร้ังอาจสนับสนุนงบประมาณให้บางส่วน  
เน่ืองจากไม่มีบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะดา้น 
 

 6.  วิเครำะห์ทรัพยำกร  เคร่ืองมือ 
 -  ในการบริหารกิจการ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้พียงพอต่อการ
ปฏิบติังานในขณะน้ีทั้งท่ีเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่  และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติัตามภารกิจ
หนา้ท่ี 
 

 7.  วิเครำะห์ระบบข้อมูล 
 -  มีการจดัเก็บขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ.)  , (กชช 2 ค.) , ขอ้มูลสถิติเพื่อการ
พฒันา อบต. ภายใตโ้ครงการจดัท าระบบขอ้มูลสถิติระดบัทอ้งถ่ิน  และขอ้มูลอ่ืน ๆ 
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วิเครำะห์ปัจจัยภำยใน  (Internal  Analysis) 
 จุดอ่อน  (Weakness = W) 
 1.  ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร (Bureaucracy) 
 -  โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล  เป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  มีการบริหาร  
แยกออกเป็น  3  ส่วน  คือ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู ้บริหาร  และพนักงานส่วนต าบล   
โดยเฉพาะพนักงานส่วนต าบล  มีการแบ่งงานออกเป็น  3  ส่วน   เพื่อสะดวกในการบริหารงาน  
ส านักงานและเพื่อสัมฤทธ์ิผลของงาน  คือ  ส านักงานปลดั อบต.  ส่วนการคลัง  ส่วนโยธา    โดยมี
ขอบเขตความรับผิดชอบงานในหน้าท่ีค่อนขา้งหลากหลาย    เน่ืองจากต าแหน่งท่ีตั้งไวบ้างต าแหน่ง
บรรจุใหม่ ยงัไม่มีประสบการณ์ในการท างาน     ท าให้ขา้ราชการท่ีปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์มากกว่า
ท าหนา้ท่ีหลายต าแหน่ง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความผิดพลาดได ้ และท าใหง้านล่าชา้  ไม่ทนัตามความตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาของชุมชนไดท้นัที   
 

 2.  ข้อกฏหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ (Law) 
 -  ทั้งส่วนของ อบต. เอง   และของหน่วยงานท่ีถ่ายโอนมีจ านวนมาก      พนกังานผูป้ฏิบติั        
ไม่สามารถน ามาปฏิบติัไดถู้กตอ้งทั้งหมดไดอ้ยา่งรวดเร็ว  ถูกตอ้งทนัต่อเหตุการณ์ 
 

 3.  บุคลำกร  (Personnel) 
 - ประสบการณ์การท างานของพนักงานยงัมีน้อย  เม่ือเทียบกบัภารกิจถ่ายโอนแลว้  ยงัตอ้งเร่ง
พฒันาการบริหารจดัการให้ทนัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นบุคลากรโครงการถ่ายโอนยงัไม่ถ่ายโอนมา
ตามภารกิจ 

-  บุคลากร  ทางการเมือง  ท่ีมีความส าคัญในท้องถ่ินถือเป็นผูน้ าชุมชน/หมู่บ้าน  เน่ืองจาก
พื้นฐานทางความรู้ความสามารถและขาดการพฒันาทางความคิด  วิสัยทศัน์การพฒันาท่ีจะน ามาใช้ใน
การบริหาร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลซ่ึงถือเป็นจุดอ่อนท่ีค่อนขา้งแกย้าก  แมปั้จจุบนักฎหมายพยายาม
แกไ้ขใหไ้ดบุ้คลากรท่ีมีความรู้เขา้มาก็ตาม แต่ก็ยงัใหโ้อกาสแก่ผูท่ี้เป็นอยูเ่ดิมเขา้มา  แมไ้ม่มีความรู้ก็ตาม 

 

4.  งบประมำณ  (Budget) 
-  มีงบประมาณเป็นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเอง  ท าให้การบริหาร การพฒันา  และในการ

ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้สะดวก  รวดเร็ว  หากแต่งบประมาณท่ีได้รับยงัมีจ ากัด  จึงไม่สามารถ
สนองความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้จริง  ซ่ึงบางโครงการใช้งบประมาณท่ีสูง  จึงต้องขอ
สนบัสนุนจากส่วนราชการอ่ืน   ซ่ึงก็มีขอ้จ ากดั   
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- การจดัท าร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายได ้ รายจ่ายประจ าปี  ท่ีผ่านมาการจดัท างบประมาณ
เป็นไปในลกัษณะเน้นโครงสร้างพื้นฐาน  ไม่ได้มุ่งเน้น  พฒันาการศึกษา  สุขภาพอนามยั  สวสัดิการ
สังคมสงเคราะห์แก่ผูด้อ้ยโอกาสและส่ิงแวดลอ้มในนิเวศชุมชนเท่าท่ีควร 

 

5.  กำรประสำนงำนส่วนรำชกำร (CO-Ordination) 
-  การประสานงานระหวา่งส่วนราชการ  ทั้งในพื้นท่ีต าบล  อ าเภอ จงัหวดั  ยงัขาดประสิทธิภาพ  

เน่ืองจากไม่ไดรั้บความร่วมมือท่ีดี เช่น การไดรั้บหนงัสือต่าง ๆ ท่ีเป็นเร่ืองเร่งด่วนล่าชา้ เป็นตน้ 
 

6.  ระบบข้อมูล  (Data  System) 
-  มีการจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. , กชช 2 ค.  , ขอ้มูลสถิติเพื่อการพฒันา อบต. ภายใตโ้ครงการจดัท า

ระบบขอ้มูลสถิติระดับทอ้งถ่ิน  และขอ้มูลอ่ืน ๆ  ขอ้มูลท่ีไดไ้ม่อยู่บนพื้นฐานของความจริง  หมายถึง  
ไม่สมบูรณ์ไม่ครบ  ผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ตอบตามความเป็นจริง  ทดสอบแลว้ข้อมูลขาดความน่าเช่ือถือ  ขาด
การจดัเก็บขอ้มูลและวางระบบขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบ  คน้หาไดง้่ายและครอบคลุมทุกดา้น  ท่ีอยู่ภายในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 

วิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก  (EXTERNAL  ANALYSIS) 
วิเครำะห์โอกำส 
1.  ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง   
- ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  เป็นตน้มา  บทบาทอ านาจหน้าท่ี

และความรับผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก  รัฐธรรมนูญ
ฉบบัปัจจุบนัให้ความส าคญักบัการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยก าหนดกรอบ
ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  ตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายในการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินการคลงั  และมีอ านาจหน้าท่ีเป็น
ของตนเองโดยเฉพาะ  ซ่ึงเป็นการสร้างโอกาสอนัดีต่อการด าเนินกิจการบริหารงานทอ้งถ่ิน 

 

2.  ด้ำนเศรษฐกจิ 
- โอกาสการผลิตเพื่อทดแทนการน าเขา้  โดยท่ีการบริโภคภายในอ าเภอ  ต าบล  มีการผลิตไม่

เพียงพอต่อความต้องการ  อาทิเช่น  ความต้องการบริโภคเน้ือสัตว์  เน้ือปลา  และพืชผกัสวนครัว  
โดยเฉพาะผกัปลอดสารพิษ  ท าให้มีการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และเพิ่มรายได้ให้ราษฎร  ส่งผลให้
เศรษฐกิจในทอ้งถ่ินดีขึ้น 

-  ความตอ้งการของราคาพืชผลทางการเกษตร  โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ  ไดแ้ก่  ขา้วโพด  ซ่ึงถือ
วา่เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาด  สินคา้ทางการเกษตรมิให้ราคาตกต ่า  เน่ืองจากมีตลาดรองรับสินคา้
ท่ีแน่นอน 
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-  ตอ้งการดา้นแรงงานในทอ้งถ่ิน  ถือเป็นการสร้างงานแก่ผูว้่างงานให้มีงานท าตลอดปี  แสดง
ถึงภาวะเศรษฐกิจท่ีดี (ขาขึ้น)  การจา้งแรงงาน  ทางการเกษตรเจา้ของท่ีดินใช้พื้นท่ีดินเพื่อผลิตผลทาง
การเกษตรไดอ้ยา่งเตม็พื้นท่ี 

-  รายได ้  ประชากรในต าบลหว้ยมา้  ส่วนใหญ่มีรายไดม้ากกว่า  20,000.- บาท ต่อปี    เน่ืองจาก
มีอาชีพท านา  เพื่อการบริโภคซ่ึงถือเป็นการลดรายจ่าย  และ เป็นการสร้างรายไดห้ลกั 
 

3.  นโยบำยรัฐบำล-กฏหมำย 
-  ดา้นการปราบปรามยาเสพติด  ท าใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็เพิ่มขึ้นเป็นอยา่งมาก 
-  ดา้นการแกไ้ขปัญหาความยากจน  ซ่ึงประกอบมาตรการ  สร้างรายไดล้ดรายจ่ายและเพิ่มการ

ขยายโอกาส  (OTOP) 
- ให้ความช่วยเหลือดา้นแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนในการน าเงินไปลงทุน  ประกอบอาชีพเพื่อ

สร้างงาน  สร้างรายได ้ ส่งผลใหเ้กิดการกระจายรายได ้ ระดบัรากฐาน  ของประเทศใหเ้ขม้แขง็ 
- การใหค้วามช่วยเหลือแก่เกษตรกรในการฟ้ืนฟูหลงัการพกัช าระหน้ี 
- ดา้นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  คอรัปชั่นในวงราชการ  และเอกชน  เพื่อให้เกิด

ความโปร่งใส  และตรวจสอบได ้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
- ดา้นกฎหมาย  มีกฎหมายหลายฉบบัท่ีท าใหเ้ห็นวา่มีการก าหนดตวับทกฎหมายและกลไก 

ทางกฎหมายเพื่อให้การกระจายอ านาจเป็นไปอย่างโปร่งใส  และสามารถตรวจสอบจากประชาชนและ
องคก์รต่าง ๆ  ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไว ้ เช่น 
 - พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจ  พ.ศ. 2542 
 -  พระราชบัญญติัว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 

วิเครำะห์อุปสรรค / ข้อจ ำกดั 

 1.  ด้ำนสังคม  และวัฒนธรรม 
 -  การเปล่ียนแปลงทางโลกาภิวฒัน์  การส่ือสารไร้พรมแดน  ท าให้เกิดค่านิยมทางวฒันธรรม
ตะวนัตก  แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นใหม่ในสังคมทอ้งถ่ิน  ประชาคมและเยาวชนหนัมาบริโภคสินคา้
ฟุ่ มเฟือย  การรับส่ือโฆษณา  ส่ือส่ิงพิมพ์  ท่ีมอมเมาประชาชน  โดยไม่มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ  
ก่อให้เกิดผลกระทบทางดา้นสังคม  และวฒันธรรมบริโภคนิยม  เยาวชนขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง  
และสังคม  เช่น การก่อเหตุทะเลาะวิวาท  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมไทย  วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ท่ีดี
และมีมาแต่ดั้งเดิม  ถือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีก าลงัเป็นปัญหาของต าบล 
 - ภาวะการแข่งขนัทางสังคมทอ้งถ่ิน  เช่น  การสร้างฐานะ  ความร ่ ารวยให้กบัครอบครัว  การเอา
ตวัรอด  เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการพฒันา  โดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ท่ีขาดจิตส านึก  ขาด
ความรู้  ความเขา้ใจ  และไม่ให้ความส าคญัต่อกิจกรรมพฒันากลุ่ม  ตลอดจนขาดผูน้ าท่ีมีความสามารถ
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และเขม้แข็ง  ในการน าพากลุ่มอาชีพ  กลุ่มต่างๆ ให้เจริญกา้วหนา้  ถือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพฒันา
กลุ่มใหเ้ขม้แขง็ 
 

 2.  ท่ีดินเพ่ือกำรเกษตร 
 - ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรประการหน่ึง คือ  ข้อจ ากัดการ
ครอบครองท่ีดินของเกษตรกร  มีจ ากดั  ท าให้ปริมาณการผลิตพืชผลทางการเกษตรมีจ ากดั  ท าให้ผลิต
ผลได้น้อย  ประกอบกับท่ีดินท่ีท ากินไม่มีหลกัฐาน  เอกสารสิทธ์ิให้กับราษฎรในพื้นท่ีซ่ึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการแปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 
 

 3. ด้ำนเทคโนโลยี 
 - การขาดความรู้การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาปรับใชก้บัการผลิต ทั้งในระดบัครัวเรือน  การน า
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยับางอยา่งท่ีไม่มีความจ าเป็นมาใชใ้นครัวเรือน  ท าใหค้รอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น   
 
 

********* 
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บทที่ 4 
วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมำย 

เพ่ือกำรพฒันำ 
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บทที ่4 
วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำ 

 
4.1  วิสัยทัศน์กำรพฒันำท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์กำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
 "ประชำชนอยู่ดีมีสุข  อำชีพมั่นคง  ชุมชนสำมัคคี  ด ำรงวิถีเศรษฐกจิพอเพยีง   

  เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้ำน” 
 

4.2  พนัธกจิ  (Mission) 
 1.  พฒันาปรับปรุง  ระบบบริการสาธารณะต่าง ๆ และโครงสร้างพื้นฐานใหค้รอบคลุมทัว่ถึงทุก
หมู่บา้น 
 2.  พฒันาการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุขมูลฐานใหไ้ดม้าตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3.  ส่งเสริมการศึกษาแก่  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนทุกระดบั        ใหไ้ดเ้รียนรู้ดว้ยวิธีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 4.  ปรับปรุงระบบบริหารงานท่ีดีมีประสิทธิภาพ  โดยมุ่งเนน้การบริการประชาชนและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
 5.  พฒันาศกัยภาพของคนและชุมชมใหเ้ขม้แขง็ มีความสามคัคี สามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื 
 6.  ส่งเสริมการอนุรักษ ์ ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  หตัถกรรม  อนัเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
4.3  จุดมุ่งหมำย  (Gold) 
 1.  ส่งเสริมอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได ้ ตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความเขม้แขง็ 

2.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยั  และคุณภาพชีวิตท่ีดี  โดยทัว่ถึง 
3.  ด าเนินการดา้นโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะใหค้รอบคลุมทัว่ถึง  
4.  จดัการดา้นการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดบัอยา่งมีคุณภาพ  โดยมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีความ

เขม้แขง็  ทางดา้นความคิด  ความรู้เทคโนโลยใีนส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
5.  ส่งเสริมศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  อยา่งย ัง่ยนื 
6.  ชุมชนน่าอยูมี่สภาพแวดลอ้มท่ีดี  พร้อมทั้งท่ีมีการจดัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.  จดัระบบบริหารการจดัการท่ีดี  มีประสิทธิภาพ ใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการท่ีดี 
8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  ในการบริหารและการพฒันาจากทุกภาคส่วน   
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4.3 จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำท้องถิ่น 

 

 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำท้องถิน่ 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline Data) 

เป้ำหมำย  (Targets) 

ปี 53-57 ปี53 ปี54 ปี55 ปี56 ปี57 

1.  ส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได ้ เสริมสร้าง
ชุมชนให้มีความเขม้แขง็ 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดต้ ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  มีรายไดเ้พ่ิมขึ้นไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 
มาตรฐาน 
 

- ครัวเรือนท่ีรายไดต้ ่ากว่าเกณฑ ์ 53   ครัวเรือน    
มีรายได ้

100 30 50 70 80 100 

2.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยั  และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี  อยา่งทัว่ถึง 

-  ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีสุขภาพดี 

-  จ านวนนกัเรียน  เด็กเลก็  ท่ีมีคณุภาพชีวิตดี 

-  จ านวนผูสู้งอาย ุ ท่ีไดรั้บการดูแลสุขภาพ 

- จ านวนประชาชนท่ีไดรั้บบริหารดา้น
สุขอนามยั  คุณภาพชีวิตท่ีดี  ร้อยละ   50 
 
 

100 50 60 70 80 100 

3.  ด าเนินงานดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการ
บริหารสาธารณะให้ครอบคลุมทัว่ถึง 

- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมขนส่ง
สะดวก  รวดเร็ว  รายไดเ้พ่ิมขึ้น 

 

 

- ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  ร้อย
ละ  40  ของครัวเรือนทั้งหมด 

100 50 60 70 80 100 

4. ส่งเสริมการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดบัอยา่งมี
คุณภาพ โดยมุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็
ทางดา้นความคิด ความรู้เทคโนโลยี ฯ 

- ร้อยละของประชาชนท่ีมีการศึกษา  รับรู้
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัและการแสดงออกถึง
การแสดงความคิดเห็น / ส่วนรวม 

 

- ประชาชน  เยาวชน  เด็กไดรั้บการศึกษา / 
ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัมีร้อยละ  40 ของ
ประชากรทั้งหมด 

100 50 60 70 80 100 
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพฒันำท้องถิน่ 

(Goals) 
ตัวช้ีวัด  (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline Data) 

เป้ำหมำย  (Targets) 

ปี 51-55 ปี51 ปี52 ปี53 ปี54 ปี55 

5.  ส่งเสริมศิลปะ  วฒันธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญหาทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยืน 

-  ร้อยละของประชากร  ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 

- ร้อยละของหมูบ่า้นท่ีจดักิจกรรมอนุรักษ์
ประเพณี  วฒันธรรม 
 

- จ านวนครัวเรือนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม  ร้อยละ  50  

ของครัวเรือนทั้งหมด 

100 50 60 70 80 100 

6. ส่งเสริมชุมชนน่าอยูมี่สภาพแวดลอ้มท่ีดี  

พร้อมทั้งมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- จ านวนครัวเรือนท่ีมีการก าจดัขยะ  ลดการใช้
สารพิษ  รักษาระบบนิเวชชุมชน 

- จ านวนครัวเรือนท่ีร่วมกิจกรรมอนุรักษป่์าไม ้

- จ านวนพ้ืนท่ีท่ีสะอาด  สดใสน่าอยู ่

-  ครัวเรือนท่ีมีการก าจดัขยะ  ใชส้ารเคมี  และ
รักษานิเวศ  มีจ านวนร้อยละ   30 

100 40 50 60 80 100 

7. จดัระบบการบริหารจดัการองคก์รท่ีดี  มี
ประสิทธ์ิภาพให้ประชาชนไดรั้บการบริการท่ีดี 

- ประสิทธิภาพในการบริหารการจดัการ 

-  จ านวนผูรั้บบริหารท่ีพึงพอใจ 

-  จ านวนอุปกรณ์เทคโนโลยี/วสัดุครุภณัฑ ์
 

-  การบริหารจดัการท่ีขาดการประสาน  
ให้บริการไม่ทัว่ถึง  วสัดุครุภณัฑมี์จ ากดั 

100 50 60 70 80 100 

8.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและ
พฒันาจากทุกภาคส่วน 

-  จ านวนส่วนราชการและองคก์รภาคเอกชนท่ี
เขา้ร่วมด าเนินการพฒันาแบบบูรณาการ 

-  จ านวนโครงการท่ีด าเนินการส าเร็จ 

-  จ านวนส่วนราชการและองคก์รภาคเอกชนท่ี
ด าเนินการแบบบูรณาการ  ร้อยละ   60 
 
 

100 50 60 70 80 100 
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บทที่ 5 
ยุทธศำสตร์  และแนวทำง 

กำรพฒันำท้องถิ่น
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บทที ่5 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพฒันำท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แนวทำงกำรพฒันำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนเศรษฐกจิ 
 
 
 
 

 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำทำงด้ำนกำรบริหำรและกำร
จัดกำร 
 
 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน  
 
 
 
 

1.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใหเ้ขม้แขง็ และได้
มาตรฐาน 
2. แนวทางการส่งเสริมอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3. แนวทางการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อการพฒันาอาชีพและเพิ่มรายได ้
 

1.  แนวทางการพฒันาการเมืองการปกครอง และการบริหารจดัการท่ีดี
ตามหลกัธรรมาภิบาล 
2.  แนวทางการพฒันาดา้นขอ้มูลข่าวสารของ อบต. และหน่วยงานอ่ืนๆ 
 

1.  แนวทางการพฒันาถนน  สะพาน และรางระบายน ้า 
2.  แนวทางการพฒันา ปรับปรุงแหล่งน ้า  และระบบการจดัการน ้าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 
3.  แนวทางการพฒันาขยายเขตไฟฟ้า และน าพลงังานทดแทนมาใช ้
ตลอดจนการบริการสาธารณะอ่ืนๆ 

ส านกัปลดั , ส่วนการคลงั , ส่วนโยธา  
 
 
 
 
 

ส านกังานปลดั , ส่วนการคลงั,  ส่วนโยธา 
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ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ แนวทำงกำรพฒันำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 

4. ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์และสังคม 
 
 
 
 

 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำ  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 

6.  ยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ  ศำสนำ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น  กฬีำ
และนันทนำกำร 
 

1.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม และ
สวสัดิการสังคม 
2.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมดา้นสาธารสุขและสุขภาพ
อนามยัของประชาชน 
3.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 

1.  แนวทางการพฒันาการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 
2.  แนวทางการพฒันาการบ าบดัและการก าจดัขยะ 
3. แนวทางการรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน ลดการใชส้ารเคมี 
และการควบคุมมลภาวะเป็นพิษ 
 

1.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมการศึกษาทุกระดบั ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
2. แนวทางการพฒันาและส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน 
3. แนวทางการพฒันา ส่งเสริมและอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ิน  
4.  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนนัทนาการ 

ส านกังานปลดั  ,  ส่วนการคลงั,  ส่วนโยธา 
 
 
 
 

 

ส านกังานปลดั  ,  ส่วนการคลงั,  ส่วนโยธา 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

บทที่ 6 
การน าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 
ไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 
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บทที ่6 
กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพฒันำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล 

 
6.1  องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล 
  ในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ไดด้ าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548      

ขอ้ 28  ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
ทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย    

(1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภาทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสามคน                             
(2) ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถ่ินท่ีประชาคมทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                                          

   (3) ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                              
   (4) หวัหนา้ส่วนการบริหารท่ีคดัเลือกกนัเองจ านวนสองคน                                                     
   (5) ผูท้รงคุณวุฒิท่ีผูบ้ริหารทอ้งถ่ินคดัเลือกจ านวนสองคน                                                       
             โดยใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ และ 

กรรมการอีกหน่ึงคนท าหนา้ท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
        กรรมการตามขอ้ 28 ใหมี้วาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสองปีและอาจไดรั้บการคดัเลือก
อีกได ้                    

ขอ้ 29  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้    
   1.    ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
   2.    ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

        .  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัอยา่งนอ้ย
ปีละหน่ึงคร้ังเดือนธนัวาคมของทุกปี ทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

   4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
6.2  ก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
 

 แนวทำงและวิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนยุทธศำสตร์  
 2.1  กำรติดตำม (Monitoring)  มีวตัถุประสงค ์
  1.  เพื่อน าผลการด าเนินการท่ีปฏิบติัไดจ้ริงตามแผนยทุธศาสตร์ไปปรับปรุงใหส้ามารถ
ด าเนินการต่อไปไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 
  2.  เพื่อน าขอ้มูลหรือผลท่ีไดจ้ากการประเมินเสนอต่อหน่วยงานรับผิดชอบ  ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งกบัแผนฯ  ในดา้นความกา้วหนา้และผลสัมฤทธ์ิของแผน 
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  3.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของการบริหารแผนยทุธศาสตร์และในการ
วางแผนยทุธศาสตร์คร้ังต่อไป  โดยเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบและประเมิน 
 วิธีกำรติดตำม 
  -  การสังเกต 
  -  การจดบนัทึก 
  -  การสัมภาษณ์ 
  -  การส ารวจตรวจสอบ  หรือสุ่มตวัอยา่งจากภาคสนามส าหรับกิจกรรมต่าง ๆ  
  

 2.2  กำรประเมิน (Evaluation) 
  การประเมินผลแผนยทุธศาสตร์  จ าเป็นตอ้งมีเกณฑม์าตรฐาน (Standard  Criteria)  
และตวัช้ีวดั (Indicators)  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการประเมินผลเพื่อใหเ้กิดความชดัเจน  เป็นระบบ  มี
มาตรฐาน  และเป็นท่ียอมรับ  โดยประกอบดว้ยเกณฑท่ี์ส าคญั  2  ระดบั  คือ 
  1.  เกณฑก์ารประเมินหน่วยงาน 
  2.  เกณฑก์ารประเมินโครงการ 

เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัด  กำรประเมินผลหน่วยงำน   

เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

1.  สัมฤทธ์ิผลและการบรรลุ
วตัถุประสงคข์องนโยบาย  

- ผลผลิต 
- ผลลพัธ ์

- ผลต่างระหวา่งเป้าหมายกบั
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

2.  ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

- การเขา้ถึง 
- การจดัสรรทรัพยากร 
- การกระจายผลประโยชน์ 
- ความเสมอภาค 

- ปริมาณและคุณภาพและ
ทรัพยากรท่ีไดรั้บจดัสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ท่ีแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายไดรั้บในแต่ละคร้ัง 
- การไม่เลือกปฏิบติัและ/หรือ
การเลือกปฏิบติัท่ีเป็นคุณ 

3.  ความสามารถและคุณภาพใน
การใหบ้ริการ 

- สมรรถนะของหน่วยงาน 
- ความทัว่ถึงและเพียงพอ 
- ความถี่ในการใหบ้ริการ 
- ประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 

-พื้นท่ีเป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จ านวนคร้ังในการใหบ้ริการ 
- ผลลพัธ์เทียบกบัปัจจยัน าเขา้ 

4.  ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

- พนัธกิจต่อสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
- การใหห้ลกัประกนัความเส่ียง 
- การยอมรับขอ้ผิดพลาด 

- การจดัล าดบัความส าคญั 
- ภารกิจหลกัและภารกิจรอง 
- การตดัสินใจท่ีสะทอ้นความ
รับผิดชอบ 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

5.  การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน 

- การก าหนดประเด็นปัญหา 
- การรับฟังความคิดเห็น 
- มาตรการ/กลยทุธ์ในการแกไ้ข
ปัญหา 
- ความรวดเร็วในการแกไ้ข
ปัญหา 

- ระดบัการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความตอ้งการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

- ผลกระทบความพึงพอใจ 
- การยอมรับ / คดัคา้น   

- สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีพอใจ 
หรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวงั 
- ผลสะทอ้นกลบั 

7.  ผลเสียหายต่อสังคม - ผลกระทบภายนอก (ทางบวก
และทางลบ) 
- ตน้ทุนทางสังคม 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขดัแยง้ทางสังคม 

 
เกณฑ์มำตรฐำนและตัวชี้วัดกำรประเมินผลโครงกำร 

 

เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

1.  เกณฑค์วามกา้วหนา้ 
 

- ผลผลิตเทียบกบัเป้าหมายรวม
ในช่วงเวลา 
- จ านวนกิจกรรมท่ีแลว้เสร็จ 
- ทรัพยากรท่ีใชไ้ปในช่วงเวลา 
- ระยะเวลาท่ีใชไ้ป 

- ผลต่างเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
- ผลผลิตเป็นสัดส่วนกบัท่ีบรรลุ
โครงการ 

2. เกณฑป์ระสิทธิภาพ 
 

- สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใชจ่้าย 
- ผลิตภาพต่อก าลงัคน 
- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
- การประหวดัทรัพยากรการ
จดัการ 

- ความคุม้ค่าต่อการลงทุน 
- แรงงานต่อปริมาณงาน 
- ผูรั้บผลประโยชน์ในช่วงเวลา 
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เกณฑ์มำตรฐำน 
(Standard  Criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

กรอบตัวแปร 
(Attributer) 

3.  เกณฑป์ระสิทธิผล - ระดบัการบรรลุเป้าหมาย 
- ระดบัการมีส่วนร่วม 
- ระดบัความพึงพอใจ 
- ความเส่ียงของโครงการ 

- ความพึงพอใจ/การแกไ้ขปัญหาไดย้ ัง่ยนื 
- ระยะเวลาการใชง้าน 
- ตน้ทุนต่อผูเ้ดือดร้อน 

4.  เกณฑผ์ลกระทบ - คุณภาพชีวิต 
- ทศันคติและความเขา้ใจ 
- การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 

- รายไดคุ้ณภาพชีวิตและฐานะ
สภาพแวดลอ้มในหมู่บา้น 
- ผูรั้บบริการเขา้ใจโครงการ 
- เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลง 

5.  เกณฑค์วามสอดคลอ้ง - ประเด็นปัญหาหลกั 
- มาตรการหรือกลยทุธ์ในการ
แกไ้ขปัญหา 
-  ความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้อง
ของประชาชน 

- การล าดบัปัญหาก่อนหลงั 
- โครงการ  ตรงกบัปัญหา/ความตอ้งการ 
- ความสามารถแกไ้ขปัญหาความตอ้งการ 

6.  เกณฑค์วามยัง่ยนื - ความอยูร่อดดา้นเศรษฐกิจ 
- สมรรถนะดา้นสถาบนั 
- ความเป็นไปไดใ้นการขยายผล 

- งบประมาณท่ีด าเนินการ / ขนาด
โครงการ 
- จ านวนผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
- โอกาสช่องทางการผลิตท่ีประสบ
ความส าเร็จ 

7.  เกณฑค์วามเป็นธรรม - ความเป็นธรรมระหวา่งกลุ่ม
อาชีพ 
- ความเป็นธรรมระหวา่งเพศ 
- ความเป็นธรรมระหวา่งชนรุ่น
ต่าง ๆ 

- ความเป็นกลางในการจดัสรร
ผลประโยชน์ (งบประมาณ) 
- พิจารณาการเลือกปฏิบติัเจาะจงเพศใด
หรือไม่ 
- การพิจารณาถึงผลกระทบภายหนา้ต่อคน
รุ่นลูก 

8.  เกณฑค์วามเสียหายของ
โครงการ 

- ผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
- ผลกระทบดา้นเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบดา้นสังคมและ
วฒันธรรม 

- พิจารณาส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริงกบัผลกระทบท่ี
จะมาเกิดตามมา 
- พิจารณาความเสียหายดา้นเศรษฐกิจจา
การด าเนินโครงการ 
- พิจารณาวา่โครงการส่งผลต่อความเส่ือม 
หรือกระทบต่อวฒันธรรมประเพณีอนัดี
งามหรือไม่ 
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6.3  กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล      ให้ด ำเนินกำร  ดังนี้ 
 

 3.1  การติดตามประเมินผล  โครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์  โดยการประเมินความส าเร็จหรือ
ความคืบหนา้จากเป้าหมาย  ของแนวทางการพฒันา  ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันามาปฏิบติัอยา่งนอ้ย 
ปี  1 คร้ัง  ปีคร่ึง และ 3 ปี  หลงัส้ินสุดแผนพฒันาตามแนวทางแผนยทุธศาสตร์ 
 3.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ  ภายใตแ้นวทางการพฒันาเม่ือมีการด าเนินการตาม
แผนงานโครงการกิจกรรม  ทุกคร้ัง  หรือปีละ 1 คร้ัง  โดยสรุปภาพรวม 
 3.3  เม่ือประเมินผลแลว้เสร็จใหร้ายงานผลความเห็นต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  
และคณะผูบ้ริหารน าประกาศปิดประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
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ตำรำงแนวกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีกำรประเมินผล ควำมถี่และกำรรำยงำนผล ผู้รับผิดชอบ 
การด าเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตร์โดยรวม 

สัดส่วนของการน าแผน ฯ ไป
ปฏิบติักบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

ตรวจสอบแผนพฒันาสามปี จดัท ารายงานประเมินผลปีละ 1  
คร้ัง 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

เป้าหมาย  วตัถุประสงค ์ 
โดยรวมของแผนพฒันา 

เป้าหมายโดยรวมของแผน ฯ ติดตามตรวจสอบความเหมาะสม
ของแผนปฏิบติัการกบัตวัช้ีวดัของ
เป้าหมายโดยรวม 

จดัท ารายงานผลการประเมิน
ระยะปีคร้ังและสามปีของแผนฯ 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานแต่ละยทุธศาสตร์ 

วตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการ
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์
ของแต่ละแนวทางการพฒันา 

จดัท ารายงานผลการประเมิน
ระยะปีคร้ังและสามปีของแผนฯ 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

ผลสัมฤทธ์ิของการ
ด าเนินงานตามแนวทางการ
พฒันา 

เป้าหมายของแนวทางการพฒันา ประเมินผลสัมฤทธ์ิของเป้าหมาย
ของแนวทางการพฒันา 

จดัท ารายงานผลการประเมินผล
รายปีส าหรับแต่ละแนวทาง 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

กระบวนการวางแผนของ
องคก์รและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

วิธีการวางแผนขององคก์รและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   

ประเมินจากขั้นตอนการวางแผน
รวมทั้งการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จดัท ารายงานผลการประเมิน
ระยะปีคร้ังและสามปีของแผนฯ 

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 

ฐานขอ้มูล 
 
 

คุณภาพและความเพียงพอของ
ขอ้มูลส าหรับใชว้างแผน ฯ 

เปรียบเทียบขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นอดีต
และปัจจุบนั 

ทุก ๆ 3 ปี คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผล 
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 ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 
      เร่ือง  ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ 

                    (พ.ศ.2553-2557) 
.................................. 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2548  ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งยิง่  ท่ีจะช่วยสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ใหส้ามารถด าเนินการ
พฒันาไดบ้รรจุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย  อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  ไดด้ าเนินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเรียบร้อย
แลว้  โดยไดก้ าหนด ยทุธศาสตร์การพฒันาออกเป็น  6  ยุทธศาสตร์  ดงัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ    ประกอบดว้ย  3  แนวทาง 
2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาการบริหารและการจดัการ    ประกอบดว้ย   2   แนวทาง 
3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน    ประกอบดว้ย        3   แนวทาง 

 4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรมนุษยแ์ละสังคม    ประกอบดว้ย    3   แนวทาง 
5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   ประกอบดว้ย 3  แนวทาง 
6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน กีฬาและนนัทนากร   ประกอบดว้ย  4  แนวทาง 
 

รวม  6   ยทุธศาสตร์ และ แนวทางการพฒันา       ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแผนยุทธศาสตร์
การพฒันาฉบบัน้ี    โดยผา่นความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ ในการประชุม สมยั
สามยัทัว่ไป สมยัท่ี 1 (คร้ังท่ี 1)     เม่ือวนัท่ี  9  เมษายน 2552      ทั้งน้ีใหใ้ชแ้ผนยทุธศาสตร์ฉบบัดงักล่าว  
ตั้งแต่วนัท่ี  9  เมษายน 2552  เป็นตน้ไป 

 

จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   9  เดือน  เมษายน     พ.ศ. 2552    
    
 
        (นายจุลศกัด์ิ  ขนุขะยา) 
       นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ 
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ค ำน ำ 
 

  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาฉบบัน้ี  ไดจ้ดัท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548  ซ่ึงการด าเนินการ
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10  พ.ศ.2550 – 2554   นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของจงัหวดัแพร่  และนโยบายของอ าเภอเมืองแพร่  ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ราชการ / องคก์รและประชาชนทัว่ไป  เพื่อน าแผนยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าขึ้นไวใ้นฉบบัน้ี  มาแปลงสู่การ
ปฏิบติัต่อไป  ทั้งน้ีโดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป็นส าคญั 
 

  เอกสาร  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  ฉบบัน้ีมีสาระ
ประกอบดว้ย  ความเป็นมา  สถานการณ์  ขอ้เทจ็จริง  ผลการด าเนินงาน  ยุทธศาสตร์  แนวทางการพฒันา
ยทุธศาสตร์  วิสัยทศัน์  ภารกิจ  การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน  และปัจจยัภายนอกและสถาบนั/องคก์ร ฯลฯ 
เพื่อไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 
                         องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก 
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หลกักำรและเหตุผล 

แผนยุทธศำสตร์พฒันำ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยม้ำ  

 
  เพื่อใหก้ารกระจายอ านาจและการกระจายความเจริญไปสู่ทอ้งถ่ิน ตามบทบญัญติั
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย และตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พ.ศ.2542  ตลอดจนนโยบายรัฐบาลท่ีประสงคจ์ะใหท้อ้งถ่ินมีความเขม้แขง็  สามารถรองรับภารกิจการถ่าย
โอนอ านาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมากขึ้น และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน องคก์าร
บริหารส่วนต าบลซ่ึงถือเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงจดัตั้งขึ้นตามหลกัการดงักล่าวขา้งตน้ 
บทบาทอ านาจหนา้ท่ีประการหน่ึงขององคก์ารบริหารส่วนต าบล คือ การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อพฒันาต าบล โดยอาศยังบประมาณรายไดต้่าง ๆ ซ่ึงจดัเก็บโดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้
สามารถน าเมด็เงินจากภาษีมาบริหารกิจการ  และเป็นไปตามเจตนารมณ์  ความตอ้งการเพื่อแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในต าบลไดอ้ยา่งสัมฤทธ์ิผล โดยกระบวนการปฏิบติัตามแผนพฒันาท่ีไดว้างไว ้ โดยการ
ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นรูปแบบการพฒันา  ซ่ึงยดึพื้นท่ีเป้าหมายและน าแนวทางท่ีดีท่ีสุดมา
ปฏิบติัเพื่อใหส้ามารถบรรลุเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ และสามารถก าหนดตวัช้ีวดัไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม 
 

  การจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประกอบดว้ยแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
แผนพฒันาระยะสามปี  แผนการด าเนินงานและการติดตามประเมินผล  ซ่ึงในการจดัท าแผนพฒันา เป็นการน า
ระบบการวิเคราะห์ SWAT ซ่ึงเป็นการจดัท าแผนพฒันา  โดยเนน้ยทุธศาสตร์การพฒันาแต่ละดา้น  โดย
กระบวนการน าแผนชุมชน ท่ีไดจ้ากขอ้มูลปัญหาความตอ้งการต่าง ๆ จากแต่ละหมู่บา้น ขอ้มูลจากส่วนราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง แผนแม่บทชุมชน ตลอดจนการน าขอ้มูล จปฐ. และ กชช.2 ค.มาประกอบการวางแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบล เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลปัญหาความตอ้งการของชุมชน น ามาก าหนดเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาได้
ตรงประเด็นพฒันา 
 

  ดงันั้น  เพื่อให้การจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมา้ สามารถน ามาใช้
ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ของการพัฒนาต าบล 
ประหยดังบประมาณท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากดัเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารอยา่งสัมฤทธ์ิผล สอดคลอ้งกับ
นโยบายรัฐบาลและความตอ้งการของราษฎรในพื้นท่ีเป้าหมายเกิดผลภายในระยะ 5 ปี ตามพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  
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