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ค าน า 
 

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  
เพ่ือให้การพัฒนาการกระจายอ านาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงาน
บุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  ก าหนดอ านาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วนภาษีและ
อากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งได้ก าหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และ
ศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการสอดคล้อง ประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมฉบับนี้ขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น
หน่วยงานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วยเนื่องจากการ
วางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินการตามแผน ความเป็นอิสระนั้น ไม่ได้
หมายถึง ความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรือตรวจสอบ
โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทศัน ์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ 
บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ
ของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มุ่งสู่สภาพการณ์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ได้อย่าง
เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนด
ถึงสภาพการณ์ท่ีต้องบรรลุ และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี ้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

๒.๑  เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๒  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วน ต าบล          
นาโสม 
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 ๒.๓  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 

 
3. ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

 มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่า งๆและ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน 

  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นในการด้านข้อมูลพื ้นฐาน การเมือง  การปกครอง   
เศรษฐกิจ สังคม  ข้อมูลและประชากร  สาธารณสุข  การศึกษา  การคมนาคม  การพาณิชย์  การลงทุน  
ข้อมูลงบประมาณ  และอ่ืน ๆ  โดยจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
  การรวบรวมข้อมูลจัดท าโดยการจัดท าเวทีประชุมประชาคม  เพื่อให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหน่วยงานในพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป  ได้เสนอปัญหาและความต้องการ  ต่าง ๆ  
พร้อมทั้งน าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วน ามาจัด ล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

 ขั้นตอนที่  ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น 

  การประเมินศักยภาพโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในซึ่ง
ประกอบด้วยการบริหาร  บุคลากร  และงบประมาณ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัดอัน
เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านข้อมูลความต้องการขั้นพ้ืนฐาน  ด้าน
การเมือง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และนโยบายรัฐบาล  เป็นต้น  โดยใช้เทคนิค  SWOT 

 ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่น 

  การจัดการประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ในการก าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์
ในการพัฒนา  ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนา  ก าหนดพันธกิจ  แผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

 ขั้นตอนที่  ๕  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น 

  การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน  โดยการพัฒนาต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   



 

ขั้นตอนที่  ๖  การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

  การก าหนดเป้าหมายเป็นการก าหนดผลส าเร็จในการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
สิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล 
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ขั้นตอนที่  ๗  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

  เมื่อได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  วัตถุประสงค์  และจุดมุ่งหมายแล้วยังต้องด าเนิน   
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นเครื่องมือในส าคัญในการพัฒนา  โดยมี
แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ  อยู่ด้วย  

 ขั้นตอนที่  ๘  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
4. ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
สามารถด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ  มีทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดเวลา  และงบประมาณ  และสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

 

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



 

บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

  

“ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ”    ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  23   กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2540   ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม   2539  และ ใช้
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตต าบลนาโสม    

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. สภาพทั่วไป 

 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ตั้งอยู่ที่ต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี เดิมเป็น
สภาต าบล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539    โดยมีส านักงานอยู่ที่  หมู่ 1    ต าบลนาโสม  อ าเภอ
ชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  ระยะห่างจากที่ท าการอ าเภอชัยบาดาล  ประมาณ  23  กิโลเมตร  มีเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ใกล้เคียง  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ 
  ทิศใต้   ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ , ต าบลซับตะเคียน 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  อ าเภอล าสนธิ  จังหวัดลพบุรี   
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลหนองยายโต๊ะ 

 1.2  เขตการปกครองและประชากร 
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่   13   กรกฎาคม  2541  ได้ก าหนดเขตต าบล          

นาโสม  ในท้องที่อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  โดยให้มีเขตการปกครอง รวม  6 หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 หมู่ที่  1  บ้านนาโสม  

นายรังสรรค์ ช้างชนะ   ก านันต าบลนาโสม      โทร 086 – 1331690 
   นายตะวัน เสาแก่น    สารวัตรก านันต าบลนาโสม โทร 086 – 1331190 
   น.ส. วันทนา ปรีชานนท์ สารวัตรก านันต าบลนาโสม โทร 081 – 2995616 
   นางพยุง  กรทอง     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  โทร  
   นางยุพา  ปาสีวงษ์    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  โทร 086 – 1619160 
 หมู่ที่  2 บ้านเขาต าบล  

นางสังเวียน  ละออง    ผู้ใหญ่บ้าน  โทร  086 – 0001527 
   น.ส. ทองใบ วิสารทวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  084 – 1255853 
   นางทองจันทร์ จันโพราม   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  083 – 7392854 
 หมู่ที่  3 บ้านสามแยกเขาต าบล  

นายพิเชษ สุขสลุง    ผู้ใหญ่บ้าน  โทร  089 - 5452062 
   นายสมหมาย      กลิ่นผล     ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  087 – 9254508 
   นางบังเอิญ ชัยโคด      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร    
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 หมู่ที่  4 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  
นางส้มแป้น     รอดเชื้อ   ผู้ใหญ่บ้าน  โทร  080 – 1047437 

   นางผิณ  กระจังทอง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร   
   นางบุญชู           ยุพจันทร์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  082 – 2269739 

หมู่ที่  5 บ้านหนองใหญ่  
 นายสมจิตร ฉิมสุนทร    ผู้ใหญ่บ้าน  โทร  089 – 9025177 

    นายอ านาจ เกตุพิมาย   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  089 – 3479159 
    นายอ านาจ       ฤทธิ์บ ารุง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  089 – 5666431 

หมู่ที่  6 บ้านซับงูเหลือม  
 นายยงยุทธ์         ธีราธรรม    ผู้ใหญ่บ้าน  โทร  086 – 1646961 

    นางประภาพร     ปรีชานนท์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  089 – 8097802 
    นายอนุรักษ์        คงสว่าง      ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน โทร  086 – 1369079 
 นางพลับพลึง เกิดโภคา   แพทย์ประจ าต าบลนาโสม โทร 086 - 1369079 

ประชากรทั้งสิ้น  2,688 คน   682  ครัวเรือน   เฉลี่ยประชากร  74  คน/ตารางกิโลเมตร  
หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งหมด  6  หมู่บ้าน   พ้ืนที่  36.40   ตารางกิโลเมตร   คิดเป็น  
22,748.94  ไร่   

ตารางข้อมูลจ านวนประชากรย้อนหลัง  3   ปี 

 

หมู่
ที ่

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2558 ปี 2559 

ครัว 

เรือน 

ชาย หญิง รวม ครัว 

เรือน 

ชาย หญิง รวม ครัว 

เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 นาโสม 173 333 311 644 173 338 313 651 173 339 319 658 

2 เขาต าบล 56 119 124 243 56 118 126 244 56 120 125 245 

3 สามแยกเขา
ต าบล 

100 211 187 398 100 217 203 420 100 220 199 419 

4 ใหม่ทรัพย์
เจริญ 

86 177 171 348 86 176 166 342 86 173 170 343 

5 หนองใหญ่ 110 200 198 398 110 194 194 388 110 194 190 384 

6 ซับงูเหลือม 157 340 305 645 157 337 306 643 157 322 309 631 

รวม 682 1,380 1,296 2,676 682 682 1,308 2,688 682 1,368 1,312 2,680 

 

-  จ านวนประชากรจริงและจ านวนหลังคาเรือน   ข้อมูล   ณ   เดือนมกราคม  พ.ศ.  2559 
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1.3  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  -  โรงงานอุตสาหกรรม  1   แห่ง  เป็นโรงโม่หิน  ในเขตหมู่ 3 บ้านสามแยกเขาต าบล 
  -  โรงงาน  1   แห่ง  ซึ่งเป็นผู้ประกอบการฟาร์มไก่ของบริษัทกรุงเทพโปรดิ้วส์    

-  ลานมัน   3  แห่ง  อยู่ในเขตหมู่  2,3,4  หมู่บ้านละ  1  แห่ง 
-  ร้านค้า / บริการ / อุตสาหกรรมครัวเรือนฯ รวม 39 แห่ง 

1.4  อาชีพของประชากร 

ประชากรส่วนใหญ่ ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป 
และเกษตรกรรม  ท าไร่  ท านา  และอาชีพที่รองลงไปคือการค้าขาย รับราชการ  รวมถึงธุรกิจส่วนตัว 

ตารางแสดงการประกอบอาชีพของประชากรต าบลนาโสม 

ที ่ ประเภทอาชีพ 
จ านวนเพศชาย 

(คน) 
 จ านวนเพศหญิง 

(คน) 
   จ านวนรวม 

(คน) 
1 ท านา 3 6 9 
2 ท าไร่ 216 200 416 
3 ท าสวน 1 - 1 
4 ประมง - - - 
5 ปศุสัตว์ 9 5 14 
6 รับราชการ 12 15 27 
7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ - - - 
8 พนักงานบริษัท 9 4 13 
9 รับจ้างทั่วไป 346 290 636 

10 ค้าขาย 36 67 103 
11 ธุรกิจส่วนตัว 17 15 32 
12 ก าลังศึกษา  219 194 413 
13 อาชีพอ่ืน ๆ หรือไม่ระบุ 10 33 43 
14 ไม่มีอาชีพ 42 64 106 

หมายเหตุ  - ข้อมูลจากการเก็บข้อมูล  จปฐ.  ปี  2559 ณ  เดือนมีนาคม  2559 
 

1.5  องค์การทางศาสนา 

  วัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีจ านวน   3  แห่ง   ดังนี้ 
1.  วัดนาโสม  หมู่ที่ 1 
2.  วัดเขาต าบล  หมู่ที่ 2 
3.  วัดศิริมงคล  หมู่ที่ 4 

1.6  สาธารณสุข 

  - มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม  มีจ านวน  1  แห่ง มี บุคลากร 3  คน เป็นชาย 
1 คน   หญิง   2  คน  คือ 
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   1. นายนิพัทธ์         พานทอง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาโสม   ( นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ) 
   2. นางไข่มุกข์         สวุรรณสุข พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
   3. นางสาวแก้วกันยา มุ้งงาม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
    ในรอบปี 2558 ( เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2558 )  ที่ผ่านมามีประชาชนมา
ใช้บริการ   4,365     คน 
  - มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ครบทุกหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน ในปัจจุบันมี
สมาชิก อสม. ต าบลนาโสม รวมจ านวน  72  คน   
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   100  % 

1.7  การคมนาคม 

  การคมนาคมเสน้ทางหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีเส้นทาง  3   สาย  คือ  ทาง
หลวงหมายเลข  205  ทางหลวงหมายเลข  2247  และทางหลวงหมายเลข  3033 

1.8  การไฟฟ้า 

  การไฟฟ้ามีไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน 

1.9  การศึกษา 

  โรงเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลนาโสมมีจ านวน  3  แห่ง  คือ 
  1.  โรงเรียนบ้านนาโสม 
  2.  โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 

 3.  โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 
 

ตารางแสดงจ านวนโรงเรียนและนักเรียนในต าบลนาโสม    
 
ที ่ ช่ือสถานศึกษา 

ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
รวม 

ข้อมูลคร ู
อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ผู้อ านวยการ ครู 

1 โรงเรียนบ้านนาโสม 9 8 6 9 8 9 10 10 69 นางฐิรัชยา   ต่อชีพ 5 
2 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์

เจริญ 
11 15 9 6 10 8 2 8 69 นางชลาลัย   หงส์ค าดี 4 

3 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 12 13 10 7 8 3 15 8 76 - 5 

รวม 32 36 25 22 26 20 27 26 214  14 

-  ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2559   ที่มาของข้อมูล โรงเรียนในสังกัด สพฐ.    3   แห่ง 
 
  มีศูนย์การศึกษานอกระบบตั้งในเขตต าบลนาโสมมีจ านวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอก

ระบบต าบลนาโสม  

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จ านวน  1  ศูนย์  ตั้งอยู่ในเขตโรงเรียน
บ้านนาโสม  หมู่ที่  1 
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ตารางแสดงรายละเอียดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.นาโสม 

ที ่ รายชื่อผู้ดูแลเด็กเล็ก ต าแหน่ง 
จ านวนเด็กเล็ก 

ชาย หญิง 
1 นางบุญเรือน           อาจปรุ คร ู 14 11 
2 นางภัคสุดา             ใจเย็น ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

- ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2559   ที่มาของข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

1.10  กีฬาและนันทนาการ 

1.  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน จ านวน   1   แห่ง   
   1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 2.  ลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   4   แห่ง 

 1.11  มวลชนจัดตั้ง 

  -  กลุ่มแม่บ้านต าบลนาโสม    จ านวน      90 คน 
  -  กลุ่ม  อสม.  ต าบลนาโสม  จ านวน      72 คน 
 
  -  สมาชิก  อปพร.อบต. นาโสม  จ านวน     100 คน 
  -  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน       6 กลุ่ม 
  

 1.12  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

-  มีการจัดตั้งเวรยามประจ าหมู่บ้าน  ท าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
  -  คดีด้านอาชญากรรมในพ้ืนที่ต าบลนาโสมช่วงปี  2558  (1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 
2558 ) มีทั้งสิ้น 14 คดี โดยเป็นคดีลักทรัพย์(สายไฟฟ้า) จ านวน 2 คดี  คดีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ฯ 
จ านวน 1 คดี   คดีเกี่ยวกับการพนันทั่วไป จ านวน 4 คดี  คดีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  
จ านวน  7  คดี  ( ที่มาสถานีต ารวจภูธรชัยบาดาล ) 
  -  มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกหมู่บ้าน 
  -  มีอาสาสมัครหนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ภัย  (OTOS)  

 1.13  แหล่งน้ าในพื้นที่  

  1.  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ    จ านวน      15    แห่ง  แบ่งเป็น 

    แม่น้ า  1  สาย  คือ  แม่น้ าล าสนธิ 

  ล าห้วย      จ านวน        9 สาย   
   1.  ล าห้วยซับงูเหลือม ( จากสะพานป่าสักถึงคลองตากวย ) 
   2.  ล าห้วยสาธารณะผ่านหมู่ที่  6 ( จากคลองตากวยถึงหมู่ที่  1  ต.ซับตะเคียน ) 
   3.  ล าห้วยคลองแห้ง ( จากคลองล าสนธิถึงฝายตาชุม) 
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   4.  ล าห้วยคลองซับ ( จากหมู่ที่ 9 ต.หนองรี ผ่าน ม.4 ต.นาโสม ถึง ม.1 ต.นาโสม ) 
   5.  ล าห้วยซับมะกรูด ( จากหน้าฝายซับมะกรูดถึงไร่นายบุญยอด  จิตรซื่อตรง ) 
   6.  ล าห้วยป่าสัก ( จากสะพานป่าสักถึงฝายตาชุม ) 
   7.  ล าห้วยเขารังกาส ( จากบ้านนายแจ่มถึงบ้าน  ร.ต.ท.เฉลิมชัย  สายศร ) 
   8.  ล าห้วยสะแก ( จากบ้านนายรุ่งถึงคลองล าสนธิหมู่ที่ 3 ) 
   9.  ล าห้วยนายสมชาญ ( จากบ้านนายสมชาญถึงล าห้วยตากวย ) 

  สระน้ า    จ านวน        7   แห่ง   
 1.  สระสาธารณะ ( บริเวณหลังบ้านนายสวิด )  หมู่ที่  1 
 2.  สระสาธารณะ ( บริเวณบ้านนายนคร )  หมู่ที่  2 ( ทีร่าชพัสดุ ) 
 3.  สระน้ าบ่อหิน  หมู่ที่  3 
 4.  สระสาธารณะ ( บริเวณบ้านนายสา )  หมู่ที่  5 

   5.  สระสาธารณะ ( บริเวณบ้านนายช้วน )  หมู่ที่  5 
   6. สระสาธารณะ บ้านนายเทพ  หอมจันทร์  
   7. สระสาธารณะ ( บริเวณบ้านนายมงคล ปราศรีวงษ์ ) หมู่ที่ 3 

  2.  แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน     จ านวน     11 แห่ง  แบ่งเป็น 
   ฝายน้ าล้นแบบชะลอน้ า  จ านวน       7    แห่ง   
   1.  ฝายตาก้าน   หมู่ที่  1 
   2.  ฝายประชาอาสา ( บ่อลูกรัง )  หมู่ที่  1 
   3.  ฝายคลองซับ  หมู่ที่  4 

4.  ฝายประชาอาสา ( ฝายนายสมชาญ )  หมู่ที่  5 
5.  ฝายประชาอาสา  ( หน้าวัดท่าใหญ่ )  หมู่ที่  5 
6.  ฝายตาหมาย  หมู่ที่  6 
7. ฝายวัดซับงูเหลือม ( หลังบ้านนายประเสริฐ ) หมู่ที่6 ( ปัจจุบันแปรสภาพเป็น

สะพาน ) 

 ฝายน้ าล้นแบบถนนข้าม  จ านวน     1   แห่ง 
1.  ฝายตาชุม  (ท่ารวก) หมู่ที่  1 

  ฝายน้ าล้น    จ านวน     3   แห่ง 
      -  ฝายซับมะกรูด  หมู่ที่  2 
      -  ฝายประจักษ์  หมู่ที่  3 
      -  ฝายเขาน้อย ( บ่อหิน )  หมู่ที่  3 
    บ่อโยก    จ านวน     29 แห่ง  

1.14  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

  แร่หินปูนเขาต าบล  และทรัพยากรป่าไม้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์  
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1.15  การบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

          ด้านการคมนาคม 
 1.  ถนนทางหลวงแผ่นดิน  จ านวน      2 สาย ความยาว        10.900  กิโลเมตร 
  1.1  ถนนสาย  205    ความยาว   5.100  กิโลเมตร 
  1.2  ถนนสาย  2247    ความยาว   5.800  กิโลเมตร 

 2.  ถนนลาดยาง   จ านวน      3 สาย ความยาว        12.620  กิโลเมตร 
  2.1  ถนนสาย  ลบ  3005   ความยาว   0.420  กิโลเมตร
  2.2  ถนนสาย  ลบ  3033   ความยาว   7.500  กิโลเมตร 
  2.3  ถนนสาย  ลบ  3242   ความยาว   4.700  กิโลเมตร 

 3.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน     2 สาย ความยาว 1.600  กิโลเมตร 
  3.1  ถนนเจริญสุข    ความยาว 0.800  กิโลเมตร 
  3.2  ถนนซับงูเหลือม    ความยาว 0.800  กิโลเมตร 

4.  ถนนหินคลุก   จ านวน     9 สาย ความยาว        10.445  กิโลเมตร 
 4.1  ถนนสายซับมะกรูด – บ้านบ่อน้ า  ความยาว 2.100  กิโลเมตร 
 4.2  ถนนสายเขาต าบล  2   ความยาว 1.300  กิโลเมตร 
 4.3  ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์  เอ่ียมเล  ความยาว 0.520  กิโลเมตร 
 4.4  ถนนสายซับงูเหลือม – เขาสมโภชน์  ความยาว 0.700  กิโลเมตร 
 4.5  ถนนสายนาโสม 4 – คลองแห้ง  ความยาว 0.700  กิโลเมตร 
 4.6  ถนนสายซับงูหลือม – วัดถ้ าพรมโลก  ความยาว 2.500  กิโลเมตร 
 4.7  ถนนสายซับงูเหลือม – หนองใหญ่  ความยาว 2.150  กิโลเมตร 
 4.8  ถนนสายบ้านนายล้วน  ปั้นเกิด  ความยาว 0.305  กิโลเมตร 
 4.9  ถนนสายบ้านนายฟ้ืน  นพคุณ  ความยาว 0.170  กิโลเมตร 

 5.   ถนนลูกรัง จ านวน   11 สาย   ความยาว      10.773  กิโลเมตร
  5.1  ถนนสายนาโสม – วัดท่าใหญ่   ความยาว 2.150  กิโลเมตร
  5.2  ถนนสายฝายน้ าล้น  6   ความยาว 1.750  กิโลเมตร
  5.3  ถนนสายบ้านนายจีม  จติต์จ านงค์  ความยาว 0.450  กิโลเมตร
  5.4  ถนนสายนาโสม 7 (ป่าสัก)   ความยาว 2.700  กิโลเมตร
  5.5  ถนนทุ่งนาบ้านนาโสมถึงเขตชลประทานหมู่ 1 ความยาว 0.258  กิโลเมตร
  5.6  ถนนสายนาโสมถึงบ้านนางสายยน  กลิ่นเฉย ความยาว 0.270  กิโลเมตร 

5.7  ถนนสายนาโสม  2     ความยาว 0.415  กิโลเมตร 
5.8  ถนนสายบ้านนางบุญธรรม  อินทร์ยงค์ ความยาว 0.800  กิโลเมตร 
5.9  ถนนสายบ้านนายจ าลอง  ประกอบเพียร ความยาว 0.080  กิโลเมตร 
5.10  ถนนสายบ้านนายธวัชชัย  เอ่ียมเล  ความยาว 0.400  กิโลเมตร 
5.11  ถนนสายสามแยกเขาต าบล  3  ความยาว 1.500  กิโลเมตร 
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        ระบบประปา 
  ระบบประปาในพ้ืนที่ต าบลนาโสมทั้งหมด  จ านวน   19  ตวั   ดังนี้ 
  -  หมู่ที่  1 บ้านนาโสม   จ านวน      3 ตัว 
  -  หมู่ที่  2 บ้านเขาต าบล   จ านวน      2 ตัว 
  -  หมู่ที่  3 บ้านสามแยกเขาต าบล  จ านวน      4 ตัว 
  -  หมู่ที่  4 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  จ านวน      3 ตัว 
  -  หมู่ที่  5 บ้านหนองใหญ่   จ านวน      4 ตัว 
  -  หมู่ที่  6 บ้านซับงูเหลือม   จ านวน      3 ตัว 

        ระบบโทรคมนาคมในหมู่บ้าน 
  - มีตู้โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่ไม่ครบทั้งหมู่บ้าน 
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 

1. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมประกอบด้วย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ  ๒  คน  รวม  ๑๒  คน  และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล  
และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง   โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้บังคับบัญชา
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างรองจากนายกองค์บริหารส่วนต าบล 

      โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 

 

 

 
 
 

-  มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจ านวน  ๑๒  คน              -  มาจากการเลือกตั้งโดยตรง  จ านวน   ๑   คน 
 

    โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
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องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีบุคลากร  ดังนี้ 

ก. คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ๑.  นายสมทรง      ช้างชนะ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   โทร 081 - 9949894 
 ๒.  นายสุพัฒน์ชัย    โพธิ์หอม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โทร 089 - 2393947   
 ๓.  นายสุวรรณ      กรทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  โทร 080 – 1098578 
 4. นายวิมล      รักช่วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโทร 081 -7567871 

ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 ๑.  นายสมเดช    ปรีชานนท์     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   โทร 083-9637232
 ๒.  นายสิงห์โต     ดวงสุดา      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โทร 087-8301760 
 ๓.  นายสรพงษ์      กิดโภคา      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่๑ โทร086-1337611 
 ๔.  นางญาณัจฉรา   จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที ่๒โทร086-1273285 
 ๕.  นายหลอด       แสงค า        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที๒่โทร085-1285298 
 ๖.  นายรุ่ง           หงษอ่์อน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที๓่โทร081-2914911 
 ๗.  นางสังเวียน     หงษอ่์อน      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที๓่โทร084-5897659 
 ๘.  นายทองปาน    กระจังทอง    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่๔โทร 081-9942802 
 ๙.  นางอุไรวรรณ์      ใจเอ้ือย     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่๔โทร 089-2512294 
 ๑๐. นางดาวเรือง   ฉิมสุนทร     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที ่๕โทร 090-4294838 
 ๑๑. นายอ านาจ     น ามะโนสิทธิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่๕โทร080 -6651659 
 ๑๒. นายศักดิ์ชาย   ช่างภักดี     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่ที่6โทร081 - 8535547 

ค. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 1. นางสาวทศพร   เดชรักษา  นักบริหารงาน อบต.8 ( ปลัด อบต. ) โทร 089 -8039296 

 ส านักปลัด 
 1. จ่าเอกพงภทิพย์    บุญมี        นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าส านักปลัด)โทร087-4082885 
 2. น.ส.อุดมลักษณ์    ยอดชมญาณ นักพัฒนาชุมชน   โทร 086 – 0291570 
 3. นางศิริวรรณ      บุตรทัน นักทรัพยากรบุคคล  โทร 084 – 8801257   
 4. น.ส. ดาราพร      โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โทร 089 – 8637503 
 5. นายเอนก         ดวงสุดา     เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โทร 093-7545756 
 5. น.ส. รัตนาวดี      ธีราธรรม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โทร 084 - 7768569 
 6. นางดอกอ้อ      เสาแก่น นักการภารโรง   โทร 089 – 2001467 
 7. นายพิเชษฐ      ช้างชนะ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา โทร 087 – 1205996 
 8. นายจ าปา      ปาสีวงษ ์ พนักงานขับรถยนต์  โทร 089 – 0854453 
 9. นายอานนท ์      บัวฉ่ า พนักงานผลิตน้ าประปา  โทร 080 - 1091561 

กองคลัง 
 1. นางผกาวรรณ์    สุขพ่อค้า      นักบริหารงานการคลัง (ผอ.กองคลัง)โทร082 – 2334680 
 2.  น.ส.บุญเรือน      นิลประภา เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี โทร 089 – 5397289 

3. นางเทวิกา      สังขีด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ โทร 081 – 3644740 
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 กองช่าง 
 1. นายสุรศักดิ์      ป้องโส นักบริหารงานช่าง ( ผอ.กองช่าง ) โทร 086 – 5225648 
 2. นายอานนท์      ทองสาร ผู้ช่วยช่างโยธา   โทร 084 - 3117949 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 1. นางบุญเรือน      อาจปรุ คร ู    โทร 089 – 3467056 
 2. นางภัคสุดา       ใจเย็น ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและปฐมวัย โทร 082 – 2382193 
 3. น.ส.ปริศนา       เสาแก่น คนงานทั่วไป   โทร 086 – 1320342 

2. งบประมาณ 
สถิติรายรับจริง  ย้อนหลัง   3   ปี   ( 2556 – 2558 ) 

 

หมวด/ประเภท 
รับจริง 

หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

-  หมวดภาษีอากร 13,835,973.37 12,373,084.22 12,656,685.40  

-  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ   
   และใบอนุญาต 

13,528.40 15,470.20 29,157  

-  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
    และพาณิชย์ 

509,465 565,665 605,570  

-  หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 185,173.43 265,795.34 411,912.38  

-  หมวดเงินอุดหนุน 4,252,109.00 9,285,873 9,625,742  

-  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 25,747.30 34,700 45,450  

รวม 18,821,996.50 22,540,587.76 23,575,807.38  

สถิติรายจ่ายจริง ย้อนหลัง   ๓   ปี   ( 2556 – 2558) 

หมวด/ประเภท 
จ่ายจริง 

หมายเหตุ 
2556 2557 2558 

- งบกลาง 582,855.00 519,825.40 384,781  
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,314,365.00 2,832,023 5,248,273  
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว 767,612.00 1,715,953 421,496.50  

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย 
และวัสดุ  

4,613,082.49 3,488,662.97 2,798,202.53  

- หมวดค่าสาธารณูปโภค 493,852.61 514,217.69 604,370.90  
- หมวดเงินอุดหนุน 970,495.33 1,128,935.63 1,270,216.88  
- หมวดรายจ่ายอื่น 67,522.00 548,253 25,000  

- หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ 
สิ่งก่อสร้าง 

2,125,700 1,913,591 4,222,090  

รวม 11,935,484.43 12,661,461.69 19,961,304.81  
 



 

หมวด/ประเภท 2556 2557 2558 หมายเหตุ 

เงินจ่ายขาดเงินสะสม 541,557.00 1,488,064 1,867,500  

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ  สิ้นปีงบประมาณ  ๒๕๕8 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  มีจุดเด่นคือ  ต าบลนาโสมเป็นต าบลที่มีเนื้อที่ประมาณ 22,748.94  
ไร่   และเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตร  กว่า  18,๐๐๐  ไร่  จัดได้ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ
ขนาดใหญ่  ต าบลนาโสมเป็นพื้นที่ ที่รองรับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมีพ้ืนที่กว้างใหญ่
และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจที่ส าคัญ เช่น  ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการต่อยอดในการผลิตพืชผลด้าน
การเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และพลังงานทดแทน ได้แก่  อ้อย   และการบริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่    
( Logistics ) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ( หินปูน )  ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศน์  คือ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา  คือ รอยพระพุทธบาทวัดเขาต าบล                 
ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาท เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  อีกทั้ง ต าบลนาโสมมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง    มีการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนให้ เข้มแข็ง   เช่น กลุ่ม อปพร.   กลุ่ม  อสม.   และชุมชนต าบลนาโสมมีวัฒนธรรมที่ดี งาม                    
มีวัดส าหรับเป็นสถานที่ท ากิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ( Positioning )  ของต าบลนาโสม  คือ 
 

นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร  

เขตอนุรักษ์          ยึดหลกัธรรมาภิบาล  
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บทที่  3 

แผนยุทธศาสตร์ 
 
          องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ได้วางแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล   ตามแนวนโยบายของรัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ    
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-
2559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือ
เสริมความมั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความม่ันคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทย 
และยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคกลาง ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นเครือ่งมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลตาม
อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน
จริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ส าหรับ
แนวคิดท่ีส าคัญที่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม    มีดังต่อไปนี้ 
  

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ. 2555 – 2559 ) 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 1.2 พันธกิจ 
 1.) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  



 

ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม  
 2.) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลง 
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 3.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
 4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 4. เป้าหมายหลัก 
 1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
 2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากข้ึน 
 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.00 
 ๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
 5. ตัวช้ีวัด 
 1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 1.0 สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
 2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 



 

 3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
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 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ 
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11  มี 6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 6.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
 1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มฐีาน
การพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็น
เครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
 2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพ
และมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่อง



 

ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ 
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บริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มี 
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความ
ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือ
สังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
 6.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความ
พร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับทีเ่ป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ใน
ศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย 
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 3. การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนา 
ระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร 
ตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน             
มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคูก่ับการส่งเสริมให้องค์กร 
กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



 

 5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความ
เป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่าง
ประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
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 6.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา ป้องกัน 
และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิ
ท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว
มากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบ
บริหาร 
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและ
ส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน 
 2.  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครฐัให้ความส าคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แกเ่กษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
 3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า ผลิตภัณฑ์
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้
เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริม
ภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
 4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกัน
รายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร 
ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานท่ีมีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม 
พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้าง



 

ความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่
เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
 5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์
ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับ 
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ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
 6. การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มี
ระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้
พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นท่ี พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 6.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนให้ความส าคัญ
กับ 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้
สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาค
บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนา
เมืองสร้างสรรค ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต 
และยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 



 

 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทาง
ปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดย
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่
ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่งพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สิน
ทางปญัญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคงด้านพลังงานด้วยการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ 
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้อง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
 7. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้าน
การเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินทีม่ีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ป้องกัน
ความเสี่ยงทางการ 
คลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพิ่มข้ึน และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความส าคัญกับ 
 1. การพฒันาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนส่งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพฒันาเศรษฐกิจ
ตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
 2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการ 
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้ง
บูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนที่ 



 

 3. การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนด
ยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
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 5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนด
มาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 
 6. การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อม
ในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือ
ในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 
 7. การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
มีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการ
ผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความสะดวก
องค์กรระหว่าง 
ประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในภูมิภาค 
 8. การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการคา้เสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้
ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเอง
ในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน 
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
 9. การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงก าไร 
 10. การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและ



 

กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้าน
วิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุ
ภูมิภาค 
 6.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1. การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัด
การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้ 
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น้ าอย่ามีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ 
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
 3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ 
ภัยพิบัต ิพัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน 
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ 
รองรับภัยพิบัติ  

5. การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้
เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือ 
ในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 7. การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ า
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย 
การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อ
เกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
 8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู ผลักดัน 
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ 
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ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล 
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

7. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่การปฏิบัติ 
 การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติใน
ระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการให้
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท า
นโยบาย รวมทัง้จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 
 2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 
11 ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิด
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 เข้ากับ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
แบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้อง
กัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้ 
แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการ
พัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 



 

 3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัยเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที ่11 ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุด
ประสานการพัฒนาระดับพื้นที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
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 5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมี 
บทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา 
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหาร 
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการ 
ตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้า 
ตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 
 
2. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ( รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา )  

 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 หลักการของนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล มี
นโยบายในเรื่องต่างๆ จ าแนกเป็น 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้น ายุทะศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ
เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญ  ใช้ปรัชญาของ
แนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาวามสงบแห่งชาติและ
ความต้องการของประชาชน ซึ่งแสดงออกโดยตลอดและน่าจะชัดเจนขึ้นในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการ
ปฏิรูปประเทศเปน็แนวทางการก าหนดนโยบาย  ดังนี้ 

1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
3. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และการสร้างโอกาส การเข้าถึงบริการของรัฐ 
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน 
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7. ส่งเสริมบทบาทการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 



 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 

9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์ยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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ค่านิยมหลัก  12  ประการ    มีดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์  เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย  เคาระกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จ าหน่ายและขยาย
กิจการ  เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  หรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาป ตามหลักศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

วิสัยทัศน์  
       “แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  กระจายสินค้า พัฒนาการท่องเที่ยว สังคมน่าอยู่ มุ่งสู่ความยั่งยืน” 

พันธกิจ  

1.  พัฒนาศักยภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาระบบ Logistics ให้มีประสิทธิภาพในการขนส่งและกระจายสินค้า 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
4. บูรณาการทรัพยากรและการบริหารพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างมีประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
5. สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 



 

6. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ 
เป้าประสงค์  

1. เป็นฐานการผลิตอาหารปลอดภัยของประเทศ 
2. มีระบบการขนส่งและกระจายสินค้าท่ีเป็นโครงข่ายเชื่อมโยงในกลุ่มจังหวัด 
3. รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและธรรมชาติ      
4. สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
5. เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพื่อการพัฒนาและลดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพมีความสมดุลและหลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดอาหารปลอดภัย 
 2. เชื่อมโยงการกระจายสินค้าทางบกและทางน้ า    
 3. บริหารจัดการ การท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เสริมสร้างระบบบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
 5. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  และพลังงาน 
 
3. แผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี 

 3.1 วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี ( ปี  2558 -  2561  ) 
 “ ฐานการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  พลังงานทดแทน   ท่องเที่ยวอารยธรรม    มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข” 

นิยามเมืองแห่งความสุข  : 
  1. การมีสุขภาวะที่ดี 
  2. เศรษฐกิจเข้มแข็ง 
  3. สังคมคุณภาพ 
  4. สภาพแวดล้อมที่ดี 
  5. สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 

 3.2 การก าหนดต าแหน่งยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี 

 พันธกิจ ( Missions ) 
  1. พัฒนาศักยภาพการผลิต การแปรรูปอาหารปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน 
  2. พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
  3. พัฒนาการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีความสุข 
  4. เสริมสร้างความม่ันคงและสร้างมูลค่าเพ่ิมด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดลพบุรี 
  5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

6. เสริมสร้างความมั่นคงให้สังคมและชุมชนเข้มแข็ง รู้และเข้าใจการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
ประชาชนแบบมีส่วนร่วม 



 

 เป้าประสงค์รวม ( Goals )  
1.เศรษฐกิจจังหวัดลพบุรีได้รับการพัฒนายกระดับอาชีพ โดยเฉพาะด้านการเกษตร ปลอดภัย
และการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
2. ชาวลพบุรีมีความรู้เท่าทันสถานการณ์และเทคโนโลยี สุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
ครอบครัวอบอุ่น สังคมมีความสุขกายสุขใจ 

  3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสมดุลบ้านเมืองสะอาดสวยงาม 
4. สังคมและชุมชนมั่นคงเข้มแข็ง  มีความรักสามัคคีปรองดอง  ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  5. การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
1. เพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 

1. รายได้ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
2. ลดต้นทุนการผลิตและสินค้าให้
ไดม้าตรฐาน 
3. ยกระดับผู้ประกอบการ SMEs
และสถาบัน เกษตรกรเพ่ือการ
แข่งขัน 

1.เสริมสร้างกระบวนการผลิตและ
การแปรรูปอาหารปลอดภัยตาม
มาตรฐาน 
2. พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ือการ
แข่งขันในประเทศและต่างประเทศ 
3.ส่งเสริมการตลาด การบริการ
สิ น ค้ า เก ษ ต รแ ล ะผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ปลอดภัย 

2. พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

1. ผู้ประกอบการด้านการลงทุน
พลังงานทดแทนเพ่ิมมากข้ึน 
2. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
3. เพิ่มผลผลิตภาคการเกษตร 

1. ส่งเสริมการลงทุน
ผู้ประกอบการด้านพลังงาน
ทดแทนเพ่ิมมากข้ึน 
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานใน
ครัวเรือนและในกระบวนการผลิต
ของสถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
ในภาคการเกษตร 

3. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
2 . จ านวนแหล่ งท่ อ งเที่ ยวที่ มี
คุณภาพเพ่ิมข้ึน 
3.จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

1 .พัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และทั่วถึง 
2 .พั ฒ น า มู ล ค่ า อ า ห า ร แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 
3 . ส่ ง เส ริ ม ก า ร ต ล า ด  ก า ร
ประชาสัมพันธ์และบริการทางการ
ท่องเที่ยว 
 

4. พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและ 1.ยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชน 1 . พั ฒ น าค น แ ล ะสั งค ม ให้ มี
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น่าอยู ่ 2. เสริมสร้างลพบุรีให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและน่าอยู่ 

คุณภาพ 
2. พัฒนาเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
 

5. เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็ น ร ะ เบี ย บ เรี ย บ ร้ อ ย ข อ ง
บ้านเมือง 

1. ประชาชนมีความรู้รัก สามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ แบบมีส่วน
ร่วม 
2. สังคมมีความปลอดภัยและสงบ
สุข 

1 . เส ริ ม ส ร้ า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรองดอง สมานฉันท์ 
2. สร้างความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
3 .จั ดระ เบี ยบและสร้ างความ
ปลอดภัยทางสังคม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากการประชุมและอภิปรายการจัดท ายุทะศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ลพบุรี ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 

“ คุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ” 

1. คุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบด้วยกลุ่มโครงการ  ดังนี้ 
 1.1 ส่งเสริม/ สนับสนุน /พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ 
 1.2 พัฒนา / ปรับปรุง /ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 1.3 ส่งเสริม/สนับสนุน/พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  ประกอบด้วยกลุ่มโครงการ ดังนี้ 
 1.4 พัฒนาแหล่งน้ า ฝายชะลอน้ า และแก้มลิง ขุดลอกคลอง 
 1.5 พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า 

3. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 3.1 หลักนิติธรรม 
 3.2 หลักคุณธรรม 
 3.3 หลักความโปร่งใส 
 3.4 หลักความมีส่วนร่วม 
 3.5 หลักความรับผิดชอบ 
 3.6 หลักความคุ้มค่า 

พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.พัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน 
 2. ส่งเสริม/สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริม/สนับสนุน คุ้มครอง ดูแล บ ารุง รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4. ส่งเสริม / สนับสนุน จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

5. ส่งเสริม / สนับสนุน/พัฒนาการศึกษา การเสริมสร้างสุขภาวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป 
6. ส่งเสริม / สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 7. การส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 จากการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  
พ.ศ. 2560 ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ 23 แนวทาง ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 

1.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การผังเมือง แหล่งน้ า สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 
1.2 การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
1.3 การส่งเสริมการมีอาชีพ การมีงานท าและความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 
1.4 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การเกษตรตามแนวพระราชด าริ 
และการท าการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
1.5 การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาไทย 
1.6 การส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานสะอาด 
 
 

2. บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 2.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
2.2 การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว 
2.3 การยกระดับมาตรฐานการให้บริการและปัจจัยสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3 . เพ่ิ ม ขี ด ค ว าม ส าม ารถ ท าง
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบครัวอบอุ่นและปลอดยาเสพ
ติด 
3.2 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา



 

และผู้ด้อยโอกาส 
3.3 การส่งเสริมสาธารณสุข  กีฬา กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อน
หย่อนใจ 
3.4 การส่งเสริมศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
3.5 การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
และทันสมัย 
3.6 การส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษา ความสงบ
เรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน 

4.1 การคุ้มครอง  ดูแล  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4.2 การก าจัดขยะอย่างถูกสุขลักษณะ และจัดหาศูนย์ก าจัดขยะและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวม 
4.3 การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

5 . ก า รบ ริ ห า รจั ด ก ารอ งค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

5.1 การส่งเสริมหลักการท างานแบบบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.2 การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล 
5.3 การสร้างมาตรฐานการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ความโปร่งใส 
5.4 การปรับปรุงระบบควบคุมภายใน 
5.5 การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง
ความสามัคคีและทีมงานในหน่วยงาน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอชัยบาดาล 

แนวทางการพัฒนาอ าเภอชัยบาดาล  ปี  2558  - 2561  

มุง่เน้นการพัฒนาอ าเภอชัยบาดาลให้เป็นเมืองน่าอยู่  โดยมีดัชนีความน่าอยู่ของเมือง 5 มิติ ได้แก่  
มิติเมืองปลอดภัย   มิติเมืองสะอาด   มิติเมืองคุณภาพชีวิต  มิติเมืองธรรมาภิบาล  และมิติเมืองวัฒนธรรม  
โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน  ส่วนราชการ  สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอ าเภอชัยบาดาลสู่เมืองน่าอยู่ 

วิสัยทัศน์  ( Vision ) 

“ ชัยบาดาล แหล่งเรียนรู้  เมืองน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ” 



 

พันธกิจ ( Mission ) 

1. สร้างกลไกการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  เพื่อการพัฒนาชัยบาดาล 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
3. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. สร้างชุมชนแห่งกาเรียนรู้  ปรับตัว  ปลอดภัย และน่าอยู่ 
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ยุทธศาสตร์อ าเภอชัยบาดาล 

ยุทธศาสตร์ที่  1  จดัต้ังสภาพัฒนาชัยบาดาล 
ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างอัตลักษณ์ของทรัพยากรการท่องเที่ยวอ าเภอชัยบาดาลสู่การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ป่าไม้  ดินและน้ าสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   ลดมลพิษสู่สังคมสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  เป็นศูนย์กลางของการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งสู่สังคมแห่งความปลอดภัย 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ได้แถลงนโยบายเพ่ือการพัฒนาต าบลนาโสมต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมก่อนการเข้ารับต าแหน่ง  เมื่อวันที่   3   ธันวาคม   2556    ไว้ดังนี้ 

1.นโยบายด้านการเสริมสร้างความม่ันคง และสงบสุขของรัฐ 
 1. ให้ประชาชนเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เฉลิมฉลองวันส าคัญของชาติและปกป้องสถาบัน 
 2. มุ่งสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในระดับพ้ืนที่ และระดับชาติ 

3. สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชน สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง แก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ต าบลนาโสม 
 6. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ร่วมเครือข่าย สาธารณสุข อปพร. อสม. มูลนิธิและองค์กรเอกชนในการ
ช่วยเหลือการกู้ภัยฉุกเฉินผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที 
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการและกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้ การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย กับทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกภาคส่วนประสานงานกันเกิดความสามัคคี ทั้งของประชาชน
และภาคราชการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาต าบล 
2.นโยบายด้านการศึกษา 



 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั้งปวง ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้ และฝึกอบรมตลอด
ชีวิต 

2. สนับสนุนให้เด็กนักเรียนที่ยากจน และขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับผู้อ่ืน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กนักเรียน สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน 
3.ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

1. ส่งเสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม โดยน าหลักศาสนามาเป็นแนวทางให้ประชาชนด าเนินชีวิต 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

3. ปลูกฝังและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สืบทอดได้ และสามารถสร้างรายได้ 
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4.ด้านสาธารณสุข 
 1. สร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ รณรงค์ให้เกิดการพัฒนา 
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ และลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนมีสุขภาวะอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมและการบริการด้านสุขภาพของกลุ่ม อสม. และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลให้ผู้เข้ารับการบริการ สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
 4. สนับสนุนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   และไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อคน 
และสัตว์ โดยสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างทันท่วงที เชื่อมโยงกับ
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพที่แข็งแรง 
5.ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่หมู่บ้านอย่างเป็นธรรม และทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนทุกวัย 
และทุกเพศได้เล่นกีฬา แต่ละประเภทที่เหมาะสม และถนัด 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกประเภท ทั้งในต าบลและนอกต าบล เพ่ือพัฒนาทักษะ 
ฝีมือ และเพ่ือการผ่อนคลาย โดยปลูกฝังให้ผู้เล่นมีค่านิยมที่ดีต่อกีฬา เกิดความรัก และสามัคคี 
 3. สนับสนุนการจัดกีฬาแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในเขตต าบลเพื่อให้เลี่ยงต่ออบายมุขและยาเสพติด 
6.ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ประชาชน 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้ อยโอกาส และผู้พิการให้ได้รับ
สวัสดิการและการสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
 2. สนับสนุนการจัดสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการต าบล รวมถึงการเตรียมหาเครื่องมือ อุปกรณ์
อ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7.ด้านเศรษฐกิจ 
 1. สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ โดยยึด
หลักเศรษฐกิจพอเพียง       



 

 3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพพัฒนาฝีมือของกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์ 
 4. ส่งเสริมให้ประชาชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ 
 5. สนับสนุนการลงทุนทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม การลงทุนอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
8.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
 1. สร้างและบ ารุงรักษาถนน ให้อยู่ในสภาพดี สามารถอ านวยความสะดวกให้ประชาชนได้สัญจรไปมา
และเกิดความปลอดภัย 
 2. สร้างและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะให้อยู่ในสภาพดี ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 3. ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตน้ าประปา ให้มีคุณภาพ และสามารถใช้บริโภคได้ 
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 4. สร้างและบ ารุงรักษา ระบบเสียงไร้สาย และหอกระจายข่าวให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
 5. สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า  และชลประทานภาคเกษตรกรรม  โดยพัฒนาแหล่งน้ าเดิมให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
 6. สร้างและบ ารุงรักษาทางระบายน้ าให้แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน ได้อย่างเป็นระบบและ
เหมาะสมกับพ้ืนที ่
9.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1. รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะดูแล รกัษาหวงแหน แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 2. สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน และ
สถานที่ต่างๆ ให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุนการเฝ้าระวังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุม และก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่มุ่งสู่การลดภาวะโลกร้อน 
10.ด้านการเมืองการบริหาร 
 การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่
ให้ความส าคัญของการกระจายอ านาจลงสู่ท้องถิ่น ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตลอดจนเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและพึงพอใจ 
 1. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมให้มีหลักการบริหารตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
หน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ 
 2. พัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ซึ่ง
เป็นบุคคลส าคัญของต าบล ให้เป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะที่มีมาตรฐาน เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 



 

 3. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาติดตาม และ
ตรวจสอบการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือพัฒนาต าบล
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 4 .ส่งเสริม สนับสนุนการประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมถึงภาคเอกชน 
 5. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 6. สร้างและปรับปรุง อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลให้เหมาะสม สามารถรองรับการ
ปฏิบัติราชการ รองรับการบริการประชาชน เป็นสถานที่ใช้ประชุม และจัดกิจกรรมต่างๆ ของต าบลนาโสม 
 7. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เอกสารข่าว วารสารเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ
อย่างทั่วถึง 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

3.2.1 วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่องที่ส่งผลกระทบ
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ตามที่กลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัวจัดตั้ง
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ซึ่ง
เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 
สมาคมเอเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0 -5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกทั้งได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้อง
ปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเป้าหมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 

1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ได้อย่างเสรี 
2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่าและ

สมาชิกใหม่ 
4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) 

กับประเทศนอกภูมิภาค 



 

การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2558 ใน
กรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าวเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่ น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี 2558 ที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 
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1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดการ

รวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากขึ้นนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกร้อง
จากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพ่ือให้การเคลื่อนย้าย
สินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟ้าและประปา ซึ่งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะเพ่ิมมากขึ้น
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ ผลิตในพ้ืนที่ โดย
อาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
แบบใหม่ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้ านสิ่งแวดล้อม
ของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพ้ืนฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก ความหวง
แหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมเรื่องของ
การควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการจัดการที่มี 
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหาสังคมและ
สาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแย้งทาง
สังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
เน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด รวมทั้งจะต้องจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง นอกจากนี้ องค์กร



 

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะท าให้ชุมชนมีการ
ด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝ้าระวังปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมมากขึ้นรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา
ด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม
การศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้โดย
ต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับ
หลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและ               
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มีคุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่ างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนที่มีพรมแดนติต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น 

7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิเทศ
สัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น    ที่
แสดงถึงขอบข่าย ปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  สรุป
รายละเอียดได้ดังนี้ 
สภาพปัญหา 

๑.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 - ถนนลูกรังหลายแห่งช ารุด ประชาชนสัญจรไม่สะดวก 
- ถนนคอนกรีต และถนนลาดยาง ยังมีรองรับไม่ทั่วถึง 
- ถนนหลายสายไม่มีการวางท่อระบายน้ าหรือรางระบายน้ า 
- ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
- คูคลองหลายแห่งมีสภาพแคบท าให้น้ าไหลไม่สะดวก 
- คลองส่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร 
- ปัญหาขาดแคลนน้ า  ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าที่เพียงพอ 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 
 - ประชาชนหลายครอบครัวมีรายได้ต่ า   



 

 - ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
 - สินค้าท่ีผลิตในชุมชนยังไม่มีตลาดที่แน่นอน 
- สินค้าท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพมีราคาแพง 
- ประชาชนบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการท ากิน  
- ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์น้อย ท าให้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร 
- การจ้างแรงงานในภาคเกษตรกรรมท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
- การเสื่อมโทรมของผิวดิน 
- ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชมีราคาสูง และเป็นสารเคมีท าลายสภาพแวดล้อม 
- ประชาชนขาดอาชีพเสริม 
- ขาดการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เช่น ในรูปสหกรณ์หรือเศรษฐกิจชุมชน ที่หลากหลาย 
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๓. ด้านการให้ความคุ้มครองปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
 - บุคลากรของรัฐมีไม่พอเพียงในการให้ความคุ้มครองป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตและ

ทรัพย์สิน  รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 
- ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง 

๔. ด้านสังคม 
- เด็ก คนชรา  คนพิการ และคนด้อยโอกาสในสังคม ต้องการความสงเคราะห์ดูแล และให้

โอกาส 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นยังไม่ได้รับการส่งเสริมอย่างทั่วถึง  
- สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย หรือเล่นกีฬาในหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอ 
- ชุมชนยังขาดสถานที่พักผ่อน หรือสถานที่ท ากิจกรรมนันทนาการของครอบครัวในชุมชน 

๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนยังมีข้อจ ากัดด้านการบริหาร

จัดการ 
- คูคลองและแหล่งกักเก็บน้ าหลายแห่งตื้นเขินเนื่องจากไม่มีงบประมาณในการปรับปรุง 

 ๖. ด้านการเมืองการบริหาร 
 - การจัดเวทีประชาคม ประชาชนให้ความสนใจน้อย 
 - ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ และการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
 - ขาดข้อมูลและระบบการจัดท าแผนที่ภาษีที่ดี 
 - ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรบางงานยังไม่พอเพียง 
 - งบประมาณเพ่ือการด าเนินการมีจ ากัด 
 - บุคลากรภายในหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนโอนย้ายบ่อย  

ความต้องการ 
๑.   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 



 

- ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร เป็นถนนลาดยางแอดฟัลท์ หรือ ถนนคสล. 
  - ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า   
  - ปรับปรุงเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตามถนนและทางแยก 

- การบริหารจัดการน้ าที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า 
- มีการเชื่อมโยงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
- สร้างฝายน้ าล้น 

  - ขุดลอกคูคลอง  ก าจัดวัชพืชที่ท าให้แหล่งน้ าตื้นเขิน 
- สร้างหรือจัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ิมเติม 

๒.   ด้านเศรษฐกิจ 
 - ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
- อบรมส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร 
- อบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการผลิตสินค้า  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ รวมทั้ง เด็ก เยาวชน
ผู้มีความประสงค์จะฝึกอาชีพ 
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 - การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าในชุมชน 
- ต้องการให้รัฐออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน 
- การอบรมส่งเสริมอาชีพขั้นพ้ืนฐาน 

     - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
๓.    ด้านการให้ความคุ้มครองในชีวิตและทรัพย์สิน 

 - ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
- ให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
- เพ่ิมมาตรการในการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔.   ด้านสังคม 
- ส่งเสริมการให้บริการด้านการสาธารณสุขในหมู่บ้าน (อสม. / แพทย์แผนไทยฯ) 
- ส่งเสริมการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเด็ก / เยาวชน / ผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส / ผู้ป่วยฯใน
ชุมชน 
- การป้องกันโรคระบาดต่าง  ๆ  รวมทั้งการแนะน าประชาสัมพันธ์การท าลายแหล่ง เพาะเชื้อ  
- การสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ   คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
- การมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
- มีสถานที่ออกก าลังกาย  ลานกีฬา  
- สนับสนุนให้มีชมรมส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 
- อบรมส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เด็กและเยาวชน 
- การธ ารงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี โดยการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

๕.   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

 - พัฒนาระบบก าจัดขยะมูลฝอย 
 - การอบรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน 
 - จัดหาเตาเผาขยะชุมชน 
 - ก่อสร้างสถานที่พักผ่อน  สวนสาธารณะ และสถานที่ออกก าลังกายภายในหมู่บ้าน 
 - ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชน 
 - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในชุมชน / หมู่บ้าน 
 - ส่งเสริมการปลูก และบ ารุงรักษาต้นไม้  

- อบรมการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ในการท าการเกษตร 
- การผลิตปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ 
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๖.    ด้านการเมืองการบริหาร 
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องของกิจกรรมการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน   ของหน่วยงาน 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน 
    - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
    - พัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    - จัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในชุมชน 
    - มีพัฒนาการบริการประชาชนให้สะดวก   รวดเร็ว  ทั่วถึง  เท่าเทียมและเป็นธรรม 

         - จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยต่าง ๆ              
ให้พร้อม 

   - จัดหา และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
     - ก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบัติงาน อาคารส านักงาน 

 3.2.2 การวเิคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน(พุทธศักราช 2550) ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชน
และความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการ
คลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 นอกจากนี้  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร 



 

ปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก าหนด
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของ
ท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ได้ก าหนดรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นท่ีมีความเป็นอิสระมากข้ึน 
 ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคปัจจุบัน จึงมีบทบาทอ านาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง  โดยมิเพียง
จะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป 
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ
พ่ึงพาตนเองได้ด้วย  และยังเป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น 
 2. หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
 การวางแผนประกอบด้วยหลักการพ้ืนฐาน  4  ประการด้วยกัน  คือ 
 1. การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  (Contribution  to  
Purpose  and  Objectives)  ในการวางแผน  ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผน 
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ทุกแผนที่ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเกื้อหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
สัมฤทธิ์ผล  หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้จุดประสงค์ของกลุ่ม
บุคคลที่ร่วมกันในองค์กรบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิก
อย่างจริงใจ 

2. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซ่ึง 
กระบวนการจัดการประกอบด้วย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองค์การ (Organizing)  การบริหารงาน
บุคคล  (Staffing)  การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อน  
ทั้งนี้  เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน  ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 
 3.   การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารงานทุกคน  (Pervasivess of  Planning)  การวางแผนงาน
ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เพราะการบริหารใน
ระดับที่ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จในการวางแผนจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนซึ่งประหยัดและ
คุ้มค่า  เช่น  การใช้เวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกใน
องค์การหลักการพ้ืนฐาน  4  ประการ  นี้นับว่ามีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้
องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 
 3. ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
  1.  การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนด
จุดมุ่งหมายและกจิการต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน  แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่เชื่อถือไม่ได้  จะท าให้การวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด  ฉะนั้น  ข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญใน
การก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่ง 

7 



 

 2. การวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า  ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่า
เชิงรุก  เขาจะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้เลย  ฉะนั้น  ผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและ 
เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนที่วางไว้อย่างเหมาะสม
และเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
 3.  การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย  การวางแผนอาจจะท าให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้  แต่ก็เป็นความจริงว่า  ถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว  แผนที่
ก าหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้  จึงกล่าวได้ว่า  การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ 
รวบรวมการวิเคราะห์  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น  ถ้าการเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้ว  ผล
ของแผนที่จะออกมาดีนั้น  ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
 4. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ  ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยืดหยุ่นการด าเนินการในบาง
กรณีบ้าง  ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 
 5. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผน  บางครั้งเหตุการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม 
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และการเมือง  ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามารถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้  อาจจะน าไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อ กระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภานอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัย
ภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่นการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหา
ยุ่งยากได้ 

 3.2.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส SWOT 
Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพื่อช่วยในการก าหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดอ่อน(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการ
วิเคราะห์ไปก าหนดกลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร โดยใช้ SWOT Analysis 
 โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้ 
 1.1 ปัจจัยภายนอกองค์กร ได้แก่  
  - กฎหมาย  
  - การเมือง  
  - เศรษฐกิจ  
  - สังคม วัฒนธรรมประเพณี  
  - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.2 ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่  



 

  - โครงสร้างขององค์กร 
  - นโยบายผู้บริหาร 
  - การบริหารจัดการ 
  - ทรัพยากรบุคลากร 
  - การบริการสาธารณะ 
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 2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อองค์กร 
 

โอกาส(O) อุปสรรค(T) 
1. พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้ 
อปท.ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น  

1. การถ่ายโอนภารกิจการบริการสาธารณะจากหน่วยงาน
ต่างๆ ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะด้าน 

2.  พรบ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก าหนดให้ นายก อบต.มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 
สี่ปี เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
เข้ามาบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น 
 

2. ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ยังขาดแคลน เช่น แหล่งน้ าเพ่ือ
การเพาะปลูก หรือถนนมาตรฐานเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านยัง
ขาดแคลนอยู่มาก 

3. เป็นองค์กรทีมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
อย่างใกล้ชิด มีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพ่ือการ
บริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
 

3. มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากท าให้การ
ด าเนินงานไม่คล่องตัว ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ไม่เต็มที่ 

4. ต าบลนาโสมเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การต่อยอดในการ
ผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูงและ
พลังงานทดแทน ได้แก่ อ้อย และการบริการขนส่งสินค้า
ขนาดใหญ่ ( Logistics ) 

4. ขาดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบ IT ในการ
ให้บริการประชาชนแบบ one stop service  ปัญหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลและข้อมูลยังมีความล่าช้า 

5. มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวหลายแห่ง เหมาะแก่การส่งเสริมการค้าชุมชน

5. ศักยภาพของชุมชน ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องการมีส่วนร่วม ยังขาดระบบการวางผัง



 

และพัฒนาเป็นประตูสู่แหล่งท่องเที่ยว เมืองที่เหมาะสม 
6. มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียนถึง
ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีความพร้อมและมีศักยภาพในการ
จัดการศึกษา 

6. การมีส่วนร่วมในการคิดการตัดสินใจและการตรวจสอบ
การบริหารงานของภาคประชาชนยังมีน้อย 
 

7. มีกลุ่ม องค์กรประชาชน ชมรมต่างๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย  

7. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในวัยรุ่น วัยแรงงาน และ
กลุ่มเสี่ยงในชุมชน 

8. มีวัดหลายแห่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีความ
สามัคคีร่วมกันสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
 
 

8. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลระดับกลาง งบประมาณ
รายได้มีจ านวนน้อย แต่ความต้องการของประชาชนมีมากท า
ให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครอบคลุม 
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3. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กร 

จุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W) 
1. เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุม
อ านาจหน้าที่ตามภารกิจ และมีระเบียบข้อกฎหมายในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 

1. ระบบบริหารจัดการ ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ 
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งบางครั้งหากไม่
ศึกษาอย่างครบถ้วนและขาดความชัดเจนในการด าเนินงาน
อาจเกิดความผิดพลาดได้   
 

2.  เจ้าหน้าที่ผ่านการฝึกอบรมความรู้เรื่องระเบียบปฏิบัติ
หน้าที่และปฏิบัติงานตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

2. ระบบข้อมูลและการรายงานผล ปัญหาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการรายงานผลยังมีความล่าช้า 

3. เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดจึง
สามารถเข้าถึงความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เร็ว 

3. โครงการตามแผนพัฒนาที่มาจากความต้องการของ
ประชาชนมีจ านวนมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน
ขาดประสิทธิภาพ  
 

4. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบัญญัติข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายและข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาได้
ภายใต้กรอบกฎหมาย 

4. ด้านงบประมาณ งบประมาณบริหารงานค่อนข้างจ ากัด 
ท าให้การด าเนินงานในบางเรื่อง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ าที่
ต้องใช้งบประมาณสูง ด าเนินการได้อย่างยากล าบาก ไม่
เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน 
 

5.มีการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ส านักงานพร้อมใช้งานท าให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

5. การด าเนินงานตามนโยบายหลักขององค์กรและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนมากท าให้ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 



 

6. ระบบการท างานในองค์กรมีการเรียกประชุมพนักงาน
เพ่ือแจ้งให้ทราบเรื่องต่างๆ และติดตามผลการท างานของ
แต่ละส่วนเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันประจ าทุกเดือน 
 

6. ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายที่มีความยืดหยุ่นตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามคีวามเสี่ยงต่อ
การตัดสินใจผิดพลาด 
 

7. มีการท างานโครงการหลักประกันสุขภาพต าบลร่วมกัน
กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนาโสม  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

-45- 
 
ผลการวิเคราะห์ SWOT  จึงก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ ( vision   ) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ( vision   ) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาโสมเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก  ได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้ 

 “ นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร    เขตอนุรักษ์    ยึดหลักธรรมาภิบาล ” 

พันธกิจ  ( Mission ) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  ๑. การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบสาธารณภัย 
  ๓. การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด  
  ๔. การส่งเสริมการศึกษา 
  ๕. การส่งเสริมการสาธารณสุข 
  ๖. การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
  ๗. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้

ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
  ๘. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๙. การพัฒนาแหล่งน้ า 
  ๑๐.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  ๑. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
  ๒.เพ่ือให้เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพ

การด ารงชีวิตที่ดี และทั่วถึง 
  ๓. เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป 
  ๔.เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพ 
  ๕. เพ่ือให้การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  ๖. เพ่ือให้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการสืบสานต่อไป 

   ๗. เพ่ือพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย  สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชน 
  ๘. เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภคใช้อย่างทั่วถึง 

๙. เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
๑๐. เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป 
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ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือช่วยในการก าหนดจุดแข็ง(Strength) จุดอ่อน
(Weakness)  โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือน าผลการวิเคราะห์ไปก าหนด
กลยุทธ์การท างาน น าไปสู่การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา จากการวิเคราะห์ 
SWOT ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้     
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้

ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  พ.ศ. 2560  

   

                                                                                                            

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดลพบุรี 

1.ยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัย 

2.ยุทธศาสตร์พัฒนา
และส่งเสริมพลังงาน
ทดแทน 

3.ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.ยุทธศาสตร์
พัฒนาลพบุรีเมือง
สะอาดและน่าอยู่ 

5.ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ความม่ันคงและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

แบบ ยท 01 

แนวทางที่ 1 เสริมสร้าง
กระยวนการผลิตและ
การแปรรูปอาหาร
ปลอดภัยตามมาตรฐาน 

แนวทางที่ 2 พัฒนา
ผู้ประกอบการเพื่อการ
แข่งขันในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริม
การตลาด
ประชาสัมพันธ์และการ
บริการสินค้าเกษตร
และผลิตภัณฑ์
ปลอดภัย 
 

แนวทางที่ 1 
ส่งเสริมการลงทุน
ผู้ประกอบการด้าน
พลังงานทดแทน
เพิ่มมากข้ึน 
 

แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 

แนวทางที่ 3 
ส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนใน
ภาคการเกษตร 

แนวทางที่ 1 
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพและทั่วถึง 
 

แนวทางที่ 2 
ส่งเสริมการตลาด 
การประชาสัมพันธ์
และบริการ
ทางการท่องเที่ยว 
 

แนวทางที่ 3 
พัฒนามูลค่าอาหาร
และผลิตภัณฑ์
ชุมชน สนับสนุน
การท่องเที่ยว 
 

แนวทางที่ 1 
พัฒนาคนและ
สังคมให้มีคุณภาพ 
 

แนวทางที่ 2 
พัฒนาเมืองสะอาด 
น่าอยู่ 
 

แนวทางที่ 3 
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางที่ 4 
ส่งเสริมการใช้ผัง
เมืองบริหารจัดการ
บ้านเมืองน่าอยู่ 
 

แนวทางที่ 1 
เสริมสร้างกระบวนการ
ปรองดอง สมานฉันท์ 
 

แนวทางที่ 2 สร้าง
ความม่ันคง ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทางที่ 3 จัด
ระเบียบและสร้าง
ความปลอดภัยทาง
สังคม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
จังหวัดในเขต
จังหวัดลพบุรี 
 

1.ยุทธศาสตร์พัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ 

2. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการด้านท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์เพิ่มขีด
ความสามารถทาง
การศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

4. ยุทธศาสตร์บริหาร
จัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

5.ยทุธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
นาโสม 
 

3. 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน 

1. ยุทธศาสตร์
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
ความสงบสุข
ของรัฐ 
 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาคน  
การศึกษาและ
สังคมที่มี
คุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่งน้ า  
ทรัพยากรธรรม ชาติ 
และสิ่งแวดล้อมย่าง
ยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 3 
-เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ส่งเสริมประชาชนมีอาชีพ
เสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ด าเนินตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 4 
-เพื่อพัฒนางานโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆให้เพียงพอ
และครบถ้วน 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 1 
-เพื่อให้องค์กรภาค
ประชาชนมีความเข้มแข็ง
และร่วมกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดได้ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 2 
- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
การศึกษาที่มีคุณภาพและ
ด้านสาธารณสุขมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 5 
- เพื่อให้ประชาชนในต าบล
มีน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
และการเกษตรอย่าง
เพียงพอ และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ท่ี 6 
- เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
แนวทางการพัฒนา 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 แนวทางการพัฒนา
ด้านอาชีพและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2 แนวทางการ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการประกอบ
อาชีพ 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 แนวทางการพัฒนา
เส้นทางคมนาคม 
4.2 แนวทางการพัฒนา
ด้านไฟฟ้าสาธารณะ 
4.3 แนวทางการพัฒนา
ระบบประปาหมู่บ้าน 
4.4 แนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปการอื่น 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 แนวทางการพิทักษ์
รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
1.2 แนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
1.3 แนวทางการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
1.4 แนวทางการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
1.5 แนวทางส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 แนวทางการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
2.2 แนวทางการพัฒนา
ด้านสาธารณสุข 
2.3 แนวทางการ
ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
2.4 แนวทางการพัฒนา
ด้านสวัสดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะห์
ชุมชน 
2.5 แนวทางการพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การท่องเที่ยว
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 แนวทางการพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
5.2 แนวทางการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 แนวทางการพัฒนา
บุคลากรและการบริหาร
จัดการองค์กรบน
พืน้ฐานหลัก 
6.2 แนวทางส่งเสริม
ประสิทธิภาพของ
หน่วยงานและบุคลากร
ในการให้บริการ
ประชาชน 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

นาโสมเมืองน่าอยู่    คู่เศรษฐกิจการเกษตร 
เขตอนุรักษ์        ยึดหลักธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

1. การ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่
ประชาชนโดย
ยึดหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียง 

2. การ
สงเคราะห์
ผู้สงูอายุ 
ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส    
ผู้ติดเช้ือ
เอดส์และ 
ผู้ประสบ  
สาธารณภัย 

3.การ
เสริมสร้าง
ชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง
และห่างไกล
ยาเสพติด 

4.การ
ส่งเสริม
การศึกษา 

5.การ
ส่งเสริม
การ
สาธารณสุข 

6.การ
ส่งเสริม
และสบื
สาน
วัฒนธรรม
ประเพณี 

7.การ
พัฒนาการ
พัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้และ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ให้
ทันสมัยอยู่
เสมอเพื่อเอื้อ

8. การ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

9. การ
พัฒนา
แหล่งน้ า 

 

10.การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ  
ส่ิงแวด 

ลอ้ม 

 
ผลผลิต /  
โครงการ 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 

1.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ
เสริมให้กับประชาชนใน
ต าบล  
2.อบรมเชิงปฏิบัติการ
ในการพึ่งตนเอง 
 3. การจัดอบรมการ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 
4.ส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจและสัตว์
เศรษฐกิจในชุมชน 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

1.จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ  
2.จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
3.กิจกรรมปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ 
4.กิจกรรมจัดงานรัฐพิธี
ต่าง ๆ 
5.กิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.การบริหารจัดการ
กิจกรรมศูนย์ อปพร.
อบต.นาโสม 
7. การฝึกทบทวน              
อปพร.อบต.นาโสม 
8.กิจกรรมการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
9.ส่งเสริมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเลือกต้ัง 
10.กิจกรรมพัฒนา
จิตส านึกค่านิยมและ
จรรยาบรรณ 
11.ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน
ชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 2 

1. อุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. นาโสม 
2. อุดหนุนอาหารเสริม
(นม)ส าหรับเด็กนักเรียน
ทั้ง 3 โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.           
นาโสม 
3.จัดซื้อสื่อการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
4. ส่งเสริมการศึกษา 
การเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียน 
5.กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
6.จัดซื้อทรายอะเบรท 
น้ ายาพ่นหมอกควัน 
ก าจัดยุงลายและสัตว์ที่
เป็นพาหนะน าโรคและ
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 
7.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
สร้างจิตส านึกในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ 
8.ส่งเสริมกิจกรรมการ
ตรวจคัดกรองต่าง ๆ 
ของ รพ.สต.นาโสม 
9.ส่งเสริมด้านกีฬา
ต าบลและกีฬาในอ าเภอ 
10.ส่งเสริมสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ติดเชื้อเอดส์ 
11. ส่งเสริมงาน
ประเพณี วันส าคัญทาง
พุทธศาสนา 
 
 
 
 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 5 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 

1. ส่งเสริมพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค
และเพื่อการเกษตร 
2. ขุดลอกฝายในต าบล
ทั้ง 6 หมู่บ้าน จ านวน 
7 แห่ง 
3. ขุดลอกคลอง จ านวน 
17 แห่ง 
4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5.ฝึกอบรมเยาวชน
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ( เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ ) 
6.กิจกรรมส่งเสริมการ
คัดแยกขยะ และลด
ปริมาณขยะในชุมชน
ต าบลนาโสม 
7. ปรับปรุงภูมิทัศน์ใน 
อบต. 
8. รณรงค์ท าความ
สะอาดถนน 
 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับแนวทาง
พัฒนา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 

1. ฝึกอบรมสัมมนา 
ศึกษาดูงานพนักงาน 
สมาชิก ผู้บริหาร 
2.จัดท าแผนที่ภาษี 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
3. พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
จัดเก็บข้อมูล 
4. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ส านักงาน ครุภัณฑ์
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
5.จัดระบบบริการ
สาธารณะ การบริการ
ประชาชนในต าบล 

1.ก่อสร้างถนนลูกรัง และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง จ านวน  17  เส้น 
2. ก่อสร้างถนนหินคลุก และปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนหินคลุก จ านวน 36เส้น 
3. ก่อสร้างถนน คสล. จ านวน 32เส้น 
4.ขยายเขตไฟฟ้าในหมู่บ้าน เพื่อ
การเกษตร และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
จ านวน 28 แห่ง 
5.ขยายเขตประปาและก่อสร้างหอ ถัง
ประปา เพิ่มท่อเมน 17 แห่ง 
6. ซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 6 
7.ก่อสร้างท่อระบายน้ า 16 แห่ง 
8.ติดต้ังเสียงไร้สายในหมู่บ้าน 

แบบ ยท.02 
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บทที่ 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ ที่  1 การเสริมสร้างความม่ันคงและความสงบสุขของรัฐ 

3.1.แนว
ทางการ
พัฒนาด้าน
อาชีพและ
ส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

3.2แนว
ทางการ
ส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้
หลัก
ปรัชญา
เศรษฐกจิ
พอเพียงใน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

1.4แนว
ทางการ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 

1.5แนวทาง
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

2.2แนว
ทางการ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

2.3แนว
ทางการ
ส่งเสริมการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

2.4แนวทางการ
พัฒนาด้าน
สวัสดิการสงัคม
และการสังคม
สงเคราะห์ชุมชน 

2.5แนวทางการ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี การ
ท่องเที่ยวและ๓มิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

แบบ ยท.03 



 

 
1. พันธกิจ การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งและห่างไกลยาเสพติด 
  ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
2. เป้าประสงค์ เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป  
  ดูแลและป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

  1. ประชาชนในต าบลได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเทิดทูน ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 
  2. ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ 
  3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้ 
  4. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญก าลังใจ 
  5. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย 
4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 แนวทางการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

จ านวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเทิดทูน
และปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

๑.๒  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.๓  แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 

๑.๔  แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมระบบป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
3. จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัย
ที่มีประสิทิภาพในการป้องกันภัย 

๑.๕  แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ส านักปลัด 
  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 



 

6. ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ ที่  2  การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ 
 
1. พันธกิจ 1. การส่งเสริมการศึกษา 
  2. การส่งเสริมการสาธารณสุข 

3. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ประสบสาธารณภัย 

แบบ ยท.03 



 

  4. การส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 

2.เป้าประสงค์ 1. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

 2. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย 

4. เด็ก สตรี เยาวชน ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ โอกาสและมี
คุณภาพการด ารงชีวิตที่ดีถั่วถึง 

  5. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
และอาหารกลางวันครบทุกคน 
  2. เดก็ปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ 
  3. จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
  4. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
  5. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามระเบียบ
ที่ก าหนด 
  6. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกิจกรรม
ส่งเสริมทางศาสนา 

4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๒.๑  แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา 1. จ านวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก

ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. นาโสม ได้รับการ
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน
ครบทุกคน 
2. ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.นาโสม เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมี
คุณภาพ 
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๒.๒  แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุข 1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพส าหรับ

ประชาชน 
2. จ านวนงบประมาณในการสนับสนุนงานด้าน
สาธารณสุข 
3. จ านวนโครงการ /กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันโรค 



 

4.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
๒.๓  แนวทางการส่งเสริมการกีฬา  และนันทนาการ 1. จัดกิจกรรม เล่นกีฬา ให้กับประชาชนทุกวัย 

2. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพพลานามัยร่างกาย
แข็งแรง 

๒.๔  แนวทางการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และการ
สังคมสงเคราะห์ชุมชน 

1. จ านวนงบประมาณที่จัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

๒.๕  แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การท่องเที่ยว  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรม
และสืบทอดประเพณีอันดีงาม 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา3. 
จ านวนกิจกรรมของชุมชน อ าเภอ จังหวัด ที่ให้การ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  - ส านักปลัด 
  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี   :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เพ่ิมขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ ที่  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 
1. พันธกิจ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แบบ ยท.03 



 

2. เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
2. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลดรายจ่าย 

 
4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านอาชีพ และส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

1. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
2. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
3. จ านวนประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านอาชีพ 

๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

1.จ านวนครัวเรือนหรือชุมชนใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการด าเนินชีวิต 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ 

 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 

  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

6. ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์เพ่ิมผลผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี     :  ยุทธศาสตร์ที่ 
1 พัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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ยุทธศาสตร์ ที่  4   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 

 

แบบ ยท.03 



 

1. พันธกิจ จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  ระบบไฟฟ้า ระบบประปา  ที่สาธารณะประโยชน์ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 

2. เป้าประสงค์ 1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  2. ระบบสาธารณูปโภคท้ังไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความท่ัวถึง เพียงพอ  

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกข้ึน 
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดระบายน้ าใช้งานได้ 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน 
4. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพ้ืนที่ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยทางชีวิต

มากขึ้น 
5. ระบบประปาสามารถผลิตน้ าประปาท่ีได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของ

ประชาชน 
6. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากข้ึน 

 
4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๔.๑  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 1. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนหินคลุก/

ถนนลูกรัง ที่ได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนถนน คสล. / ถนนลาดยาง / ถนนหินคลุก/
ถนนลูกรัง ที่ได้รับการซ่อมแซม 

๔.๒  แนวทางการพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ 1. พื้นที่ขยายไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบ ารุง 

๔.๓  แนวทางการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 1. จัดหาแหล่งน้ าประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและ
ระบบการจ่ายน้ าทั่วถึงเพียงพอ 
2. จ านวนระบบประปาได้รับการซ่อมบ ารุง 
3. ขยายเขตประปาเพียงพอและครบทุกครัวเรือน 

๔.๔  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปการอ่ืน 

จ านวนบริการสาธารณะอ่ืนที่ได้รับการก่อสร้างและ
ปรับปรุง 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ส านักปลัด 



 

  - กองช่าง 
 

6. ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 
บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ ที่  5  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 

แบบ ยท.03 



 

1. พันธกิจ การพัฒนาแหล่งน้ า  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  2. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป 

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ทั่วถึงและเพียงพอ  

2. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
3. จ านวนพื้นที่แหล่งน้ าและป่าไม้เพ่ิมข้ึน 
4. ประชาชนมีจิตส านึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๕.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 

1. ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภค – 
บริโภค เพ่ือการเกษตร 
2. จ านวนแหล่งน้ า ฝาย สระน้ า คลอง ได้รับการ
ก่อสร้างและการซ่อมแซม 

๕.๒ แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมชุมชน 

1. จ านวนโครงการที่รณรงค์ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

 
5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ส านักปลัด 
  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

6. ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  : ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ ที่  6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

แบบ ยท.03 



 

 
1. พันธกิจ      การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือเครื่องใช้ให้           
                   ทันสมัยอยู่เสมอเพ่ือเอ้ือต่อการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

2. เป้าประสงค์ 1. พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

   2. บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน 
 3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 

3. ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 

4. กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๖.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากร  และการบริหาร
จัดการองค์กรบนพ้ืนฐานหลักคุณธรรม 

1. จ านวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

๖.๒ แนวทางการส่งเสริมประสิทธิ ภาพของหน่วยงาน
และบุคลากร ในการให้บริการประชาชน 

1. จ านวนวสัดุ ครุภัณฑ์การใช้งานที่เพ่ิมขึ้น มี
เพียงพอต่อการท างานและการให้บริการ 
2. มีการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สะดวก  
เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ส านักปลัด 
- กองคลัง 

  - กองช่าง 
  - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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6. ความเชื่อมโยง 



 

ยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่  5 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดลพบุรี  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพ 
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บทที่  5 



 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ พัฒนาที่
สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร

ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาสามปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

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

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตาม
และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
สามปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีและโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 
ประการ คือ 
 5.4.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้
ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความจ าเป็นส าคัญในการน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบ
ตรวจสอบ บันทึกรายการ เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
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 5.4.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผล
ตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  โดยมีการก าหนดองค์กรที่
รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม 
และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก   จ านวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก  จ านวนสองคน 
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง    จ านวนสองคน 
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคน
ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 
 (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทัง้นี้ ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 (1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด  ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
 (3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 (4)ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 

รายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล      
เพ่ือประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 
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 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  

 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วาง
ไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมใช้แบบรายงาน 3  แบบตาม
รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   

แบบที่  1   การประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 2.  แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน   
แบบที่ 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  2  
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. ราย
ไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ 
3 เดือน 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

 การด าเนินงานของ  อบต.ใน
ภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  
แบบประเมินความพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานของ  อบต.
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลให้ผู้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่

รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ
รายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพ่ือทราบ 
 

2. ประกาศให้ประชาชน
ทราบ 

1.ภายใน
ธันวาคม 
2.ประกาศไม่
น้อยกว่า30วัน 
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แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   



 

 
 
ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........................................................................................... ...................... 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การ
ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น   

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

การวัด และการน าเสนอผล 
- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็น

ทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองสว่นท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 



 

 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาส
ที ่1 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (    )  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (    )  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
 (    )  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  (    )  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร ์

ปีที่  1         . ปีที่  2        . ปีที่  3     . รวม 
จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครง 
การ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          
3.          
ฯลฯ....         

รวม         
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต่ละ
ยุทธศาสตร์อย่างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู่เฉพาะยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งหรือไม่         
อปท. ให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ใด 
 
4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1……         ปีท่ี  2……        ปีท่ี  3…..      รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. xx xxx xx xxx xx xxx xx xxxx 
2.         
3.         
ฯลฯ....         

รวม         
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เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า 
แผนยุทธศาสตร์นั้น เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 
 
5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 

 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย 
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

จ า 
นวน 

ร้อย
ละ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 
2.              
3.              
ฯลฯ....             

รวม             
 
เกณฑ์การพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่
เสร็จเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

      2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        
รวม       

  

เกณฑ์การพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่
แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้น
เป็นอย่างไร 
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................... ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....................................................................................  
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................ ....  

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามแผนพัฒนาปี.................. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.  xxx xxx 
2.  xxx xxx 
3.  xxx xxx 
ฯลฯ........... xxx xxx 

รวม xxxx xxxx 
เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน 
แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่
ก าหนด 
 
 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ อปท. 
..........................ในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน (   )  20 - 30  ปี…….คน       (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ป.ี..........คน (   )  51 – 60 ป.ี........คน     (   )  มากกว่า 60 ปี...คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
 



 

 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน      (   )  นักเรียน/นักศึกษา......คน     (   )  เกษตรกร…… คน
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท........................................ 
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /
กิจกรรม 

xxx   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ   (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ   (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน (   )  20 - 30  ปี…….คน   (   )  31- 41 ป.ี......คน 
    (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ป.ี........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน     (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน     (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน (   )  เกษตรกร…… คน 
   (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท....................................................... 

หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท................. ................... ในการพัฒนา            
ด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  
ท่านให้คะแนน อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx 
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น xxx 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
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แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 



 

 1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง 
แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 

2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. จ านวนถนนที่ก่อสร้าง.........(ตัวอย่าง) เส้น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วขึ้น......(ตัวอย่าง) ร้อยละ    
3. ฯลฯ...........     

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย (1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัด
เพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์มนการพิจารณาจะ
พิจารณาว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามา
รถด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงาน
ได้ตามแผน 
หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมาก
ที่สุด 
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แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10 

 

2. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและค่าเป้าหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่
ส าคัญ 
-  การประชุมประชาคมหรือประชุมอ่ืนๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
-  การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนา
และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อช้ีให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 

การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 

 
(2) 
 
 

5 

(2) 
 

(3) 
 
 
 

 



 

 ○   
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 
 

(2) 

 



 

ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

 
(2) 
 

(2) 
 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

○ มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท.ต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพทีเป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
   -  จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลที่
น าเสนอ 
   -   มีความเป็นไปได้ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
 

65 
 
 

5 
(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ     
-   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ 
   -   ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
   -   ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 
  -   มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 
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ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 



 

○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

6 

(3) 

(3) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

○ มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ 
  - ประเด็นหรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ 
   - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
○ โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุในแผน 
   - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
   - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
○ โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์
อย่างชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
   - มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี(ในภาพรวมของแผน) 

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 
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หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมนิผลจาก เอกสาร รายงาน  แบบสอบถามฯ ที่เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเดน็การพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
         ไปเปน็กรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีได้   
 

 
 
 


