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 ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
 

 ประวัติความเป็นมา 
 ต าบลทุ่งกระพังโหม แต่เดิมเป็นทุ่งท่ีมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก โดยชาวบ้านแถบนี้ เรียกว่า           
"เถาตูดหมูตูดหมา"  สภาพโดยรวมเป็นทุ่งท่ีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไม้นานาชนิด และสภาพบางส่วนเป็นหนองน้ า
ที่มีสัตว์ชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาไหล  ราษฎรที่อพยพมาในกลุ่มแรกมาจาก อ าเภอโพธาราม จังหวัด
ราชบุรี (ในปัจจุบัน)  ต่อมาได้เรียกชื่อใหม่เป็น "ทุ่งกระพังโหม" ตามค าสุภาพ และเรียกมาจนถึงปัจจุบันเดิมทีเป็น
สภาต าบลและต่อมาได้ยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  
  

 
 

รูปต้นเถากระพังโหม 
 2. ลักษณะท่ีตั้ง 
  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตั้งอยู่เลขท่ี 119 หมู่ที่ 5 ถนนมาลัยแมน 
นครปฐม  - สุพรรณบุรี ต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ก าแพงแสนประมาณ 3 กิโลเมตร ระยะห่างจากสถานีต ารวจภูธรอ าเภอก าแพงแสน ประมาณ 3 กิโลเมตร 
ระยะห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตก าแพงแสน ประมาณ 7 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากศาลากลาง
จังหวัดนครปฐม ประมาณ 30 กิโลเมตร ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 72 กิโลเมตร 
 

  -อาณาเขตการปกครอง มีพ้ืนที่ทั้งหมด 5, 184.25 ไร่ หรือ 9.45 ตารางกิโลเมตร 
  -อาณาเขต  
   -ทางทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลต าบลก าแพงแสน  
   -ทางทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยขวาง  
   -ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลวังน้ าเขียว  
   -ทางทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง  
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 3. ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะของพ้ืนที่โดยทั่วไป ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมเป็นพ้ืนที่ราบ               
ลุ่มน้ าขังตลอดปี  เหมาะส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์  มีคลองชลประทานเป็นคลองส่งน้ า
มาจากเขื่อนวชิราลงกรณ ์จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือส่งน้ าไปหล่อเลี้ยงพ้ืนที่เกษตรกรรม ท าให้พื้นท่ีส่วนใหญ่เหมาะสม
กับการท าเกษตรกรรมและเหมาะสมส าหรับอาชีพประมงและการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลา การเลี้ยงไก่ และ
สัตว์อ่ืนๆ 
 
 ๔. ลักษณะภูมิอากาศ 
 

รายงานฝนของสถานีฝนอ าเภอ จังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2558 
(กรมอุตุนิยมวิทยานครปฐม) 
 

แผนภูมิแสดงปริมาณฝน 
 
 
 
                      อุตุนครปฐม 
 
                                    อ.ก าแพงแสน  

          
    
 
 
 
 
      ตารางแสดงอุณหภูมิของประเทศไทยประจ าปี 2558 (ที่มา : www.khonkaen.tmd.go.th)  
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      ตารางแสดงอุณหภูมิ  ปี (2557 – 2558) (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม) 
   

 
 

   ตารางแสดงแสดงความช้ืนสัมพัทธ์  ปี (2558 – 2559) (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม) 
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รายงานฝน ของ อุตุ 3 แผ่น 
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รายงานฝน ของ อุตุ 3 แผ่น 
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1.4 ลักษณะของดิน 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มชุดดินที่ 33 (ชุดดินก าแพงแสน) 
 

 ลักษณะเด่น  กลุ่มดินทรายแปูงละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแม่น้ าหรือตะกอนน้ า
พารูปพัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
 ปัญหา  ขาดแคลนน้ าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพ้ืนที่อาจพบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 
 แนวทางการจัดการ  ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่าง
กันในแต่ละปี เพื่อท าลายชั้นดานและปูองกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ ารุง
ดินอยู่ด้วยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 
กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า มีวัสดุคลุมดิน หรือท าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า
ตามชนิดพืชที่ปลูก เพ่ือรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบ
การให้น้ าในแปลงปลูก 
 ปลูกไม้ผล  ขุดหลุมปลูกขนาด 50 x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 
กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท าแนวรั้วหรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้ า ตามชนิดพืชที่ปลูก เพื่อ
รักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงพัฒนาแหล่งน้ าและจัดระบบการให้น้ าในพ้ืนที่ปลูก 
 

 จากข้อมูลสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนครปฐม พื้นท่ีในเขตอ าเภอก าแพงแสน จะเป็นกลุ่มชุดดินก าแพงแสน 
33 ที่มีลักษณะเป็นดินรวน ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตร ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลทุ่งกระพังโหมประชาชนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกกระเพรา โหรพา กระชาย ฯลฯ  
 

ลักษณะการใช้ท่ีดิน 
  - พ้ืนที่พักอาศัย    1,092  ไร่  
  - พ้ืนที่พาณิชยกรรม   300  ไร่  
  - พ้ืนที่หน่วยงานของรัฐ   40  ไร่  
  - พ้ืนที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ  -  ไร่  
  - พ้ืนที่เกษตรกรรม   4,408  ไร่  
  - พ้ืนที่ตั้งสถานศึกษา   66  ไร่  
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 พื้นที่ในหมู่บ้านต าบลทุ่งกระพังโหม 

- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 1  จ านวน   192  ไร่  
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 2  จ านวน   414  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 3  จ านวน   895  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 4  จ านวน     1 ,406.25  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 5  จ านวน          1 ,595 ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 6  จ านวน   582  ไร่ 
- พ้ืนที่รวมในหมู่ท่ี 7  จ านวน   100  ไร่  

 
 
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า   
 ระบบชลประทาน  พ้ืนที่เพาะปลูกของต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้รับน้ าจากระบบน้ าชลประทานประมาณ 
๙๙.๔๕ %  มีคลองระบายน้ า ที่ส าคัญ คือ คลองท่าสาร คลองหนองกรด คลองไส้ไก่ ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจะ
ใช้คลองต่างๆ เหล่านี้ท าการเกษตรต่างๆ ตามพ้ืนที่ของแต่ละหมู่บ้าน  
 ๑. คลองระบายน้ าบ้าน หนองแหน 
 ๒. คลองระบายน้ าโค้งยายโซ่ย  
 ๓. คลองระบายน้ าบ้านทับมะเชือ  
 ๔. คลองระบายน้ าบ้านโปร่งพรหม  
 ๕. คลองระบายน้ าหนองปลาไหล  
 ๖. คลองระบายน้ าหลังโรงเรียนหนองปลาไหล 
 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 แบ่งการปกครอง   

  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๗  หมู่บ้าน  ดังนี้  
   

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชื่อสกุล ต าแหน่ง 
จ านวน

ครัวเรือน 
๑ บ้านยาง นายราชัน  อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 321 
๒ บ้านรางพิกุล นางกนกวรรณ  ใจตรง ผู้ใหญ่บ้าน 67 
๓ บ้านโปร่งพรหม นายพยอม   อ่อนศิริ ผู้ใหญ่บ้าน 126 
๔ บ้านดอนซาก นายชนาทร  กุลดิลก ผู้ใหญ่บ้าน 177 
๕ บ้านทุ่งหนองปลาไหล *นายสุเทพ  ภาคภูมิ ก านัน 363 
๖ บ้านหนองแหน นายโอภาส  โสภาวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน 137 
๗ บ้านยางพัฒนา นายศุภกฤต  สุภัทรธนิกกุล ผู้ใหญ่บ้าน 73 

รวมจ านวนครัวเรือน 1,257 
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2.2 การเลือกตั้ง 
บทบาท/การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร  

 

- การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      เมื่อวันที่   ๓   มิถุนายน    255๕ 

  -  มีจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ๒,๑๕๐  คน  
  -  มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  1,๓๘๐  คน  
  - คิดเป็นร้อยละ   83.1  %  
  - จ านวนบัตรดี   ๑,๒๔๙           ใบ 
  - คิดเป็นร้อยละ   ๙๐.๕๐  % 
  -  จ านวนบัตรเสีย   ๕๒  ใบ  
  - คิดเป็นร้อยละ   3.๘  %  
  -  ไม่ประสงค์ลงคะแนน  ๗๙  คน  
  - คิดเป็นร้อยละ   ๕.๘  %  
 
 

 -  การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2555 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิ   2,039  คน  
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิ  1,597  คน  
  -  จ านวนบัตรดี   1,528  คน  
  -  จ านวนบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน      32  คน 
  -  จ านวนบัตรเสีย        37  คน  

 
   กองทุนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  -  กองทุนหมู่บ้านจ านวน   7 กองทุน  
  - คณะกรรมการกองทุน           50 คน  
  -  สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน         350 คน  
  - กองทุนแม่    ๑ กองทุน 
  -  คณะกรรมการกองทุน           ๑0 คน  
  - กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ๗ กองทุน  
  - ชมรมผู้สูงอายุ            30 คน 
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3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
1. ประชากร (ณ เดือน กันยายน 2559 ที่มาจากส านักบริหารงานทะเบียนกรมการปกครอง) 

 

  4.1 จ านวนครัวเรือนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  1,269  หลังคาเรือน 
  4.2 มีประชากรทั้งหมด 4,562 คน แบ่งเป็น 
  ชาย 1, 772  คน     หญิง 1, 836  คน 
 เด็ก (ทารก-6 ปี)  111 คน  เด็ก (ทารก-6 ปี)     154    คน 
 เด็กโต (7-12 ปี)           105 คน  เด็กโต (7-12 ปี)     102    คน 
 วัยรุ่น (13-17 ปี)         81 คน  วัยรุ่น (13-17 ปี)    93    คน 
 ผู้ใหญ่ (18-59 ปี)         1,127  คน  ผู้ใหญ่ (18-59 ปี)            1,113 คน 
 คนชรา (60 ปี ขึ้นไป) 348 คน  คนชรา (60 ปี ขึ้นไป)    374    คน 
 

  4.3 จ านวนประชากรแฝง   - คน  
  4.4 จ านวนประชากรในทะเบียนบ้านกลาง     954   คน 
  4.4 จ านวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพหรือปุวยเรื้อรังในพ้ืนที่ 45  คน 
  4.5 ความหนาแน่นของประชากร 3 84.97 คน/ตร.กม. 
  4.6 อัตราการเพ่ิมข้ึนของประชากร ตั้งแต่ปี 255 8   ร้อยละ  21.13 
 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   1 แห่ง  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐมเขต 1  1 แห่ง  
    เอกชน       1 แห่ง  
    สังกัดท้องถิ่น      1 แห่ง  
  โรงเรียนระดับอนุบาล,ศูนย์เด็กเล็ก   รัฐบาล     1   แห่ง  เอกชน 1 แห่ง  
  โรงเรียนระดับประถม     รัฐบาล     1   แห่ง  เอกชน  - แห่ง  
  โรงเรียนระดับมัธยม     รัฐบาล     1   แห่ง  เอกชน   - แห่ง  
  วิทยาลัย       รัฐบาล       -   แห่ง  เอกชน  - แห่ง  
 

  ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอก าแพงแสน   ๑   แห่ง 
 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน 
  - สนามกีฬาเอนกประสงค์   1  แห่ง  (อยู่ รร.วัดหนองปลาไหล) 
  - สนามฟุตบอล    2  แห่ง  
  - สนามบาสเก็ตบอล   2  แห่ง  
  - สนามตะกร้อ    2  แห่ง  
  - สระว่ายน้ า    -  แห่ง  
  - ห้องสมุดประชาชน   1  แห่ง  
                     - สนามเด็กเล่น                                  1  แห่ง  
  - สวนสาธารณะ    -  แห่ง  
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4.2 สาธารณสุข 
 

ด้านสาธารณสุข  
 -โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่ 
  - เป็นของท้องถิ่น  จ านวน   - แห่ง เตียงคนไข้ - เตียง  
  - เป็นของรัฐ  จ านวน   1 แห่ง เตียงคนไข้ - เตียง  
  - ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน   -  แห่ง  
  - คลินิกเอกชน  จ านวน   ๓ แห่ง  
 
 -บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่งทุกสังกัดในพ้ืนที่  
  -แพทย์    - คน  
  -พยาบาล   1  คน  
  -เภสัชกร   - คน  
  -ทันตแพทย์   - คน  

-นักวิชาการสาธารณสุข  1 คน 
  -เจ้าพนักงานสาธารณสุข  1 คน  
 
 -ผู้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลในสังกัด (จ านวนต่อป)ี  
  -ผู้ปุวยใน   - คน  

-ผู้ปุวยนอก   - คน  
 

 -การเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษา   5  อันดับแรก   
  1. โรคไข้หวัด 
  2. โรคคออักเสบ  
  3. โรคกระเพาะอาหาร  
  4. โรคแผล  
  5. โรคปวดกล้ามเนื้อ 
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4.3 อาชญากรรม 
 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ    1   ครั้ง   

  จ านวน 50,000 บาท 
 - สถิติเพลิงไหม้ในเขต อบต. รอบปี ( 1 มกราคม  - 31 ธันวาคม 2559)   1    ครั้ง 
 - ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้ในรอบปีที่ผ่านมาคิดเป็น  
  - ผู้เสียชีวิต   - คน  
  - บาดเจ็บ   - คน  
  - ทรัพย์สินเสียหายมูลค่า  - บาท  
 - รถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์จ านวน   ๑  คัน  
 - รถยนต์บรรทุกน้ าจ านวน    -  คัน  
 - เรือดับเพลิงจ านวน     -  ล า  
 - รถกระเช้าจ านวน     -  คัน  
 - รถบันไดจ านวน      -  คัน  
 - เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม    -  เครื่อง  
 - พนักงานดับเพลิงจ านวน     1  คน  
 - อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจ านวน         13  คน  
 - การฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยปีที่ผ่านมาจ านวน  -  ครั้ง  
 

4.4 ด้านสังคม 
 

 - กลุ่มสตรีแม่บ้าน    60  คน  
 - ลูกเสือชาวบ้าน     110  คน  
 - อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.) 13  คน  
 - อาสาสมัครต ารวจชุมชน  (อส.ตชต.)  6  คน  
 - อาสาสมัคร หนึ่งต าบล หนึ่งทีมกู้ภัย  10  คน  
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5. ระบบบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง ภายในต าบลทุ่งกระพังโหม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 
ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล. 
ลาด
ยาง 

ลูกรัง 
หิน
คลุก 

ดิน 

1 สายเทพนคร ซอย 1 1 4 195     

2 สายเทพนคร ซอย 2 1 4 50     

3 สายเทพนคร ซอย 3 1 4 180     

4 สายเทพนคร ซอย 4 1 4 180     

5 สายเทพนคร ซอย 5 1 4 340     

6 สายที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน 
ถึงโรงพัก 

1 4 96 
    

7 สายบ้านนางภราดา - สนามยิง
ปืน 

1 4 120     

8 สายโรงเรียนแพรววิทยา 1 4 200     

9 สายเลียบคลองรางพิกุล –  เขต
ติดต่อเทศบาลต าบลก าแพงแสน 

2 6 620 




  

10 สายบ้านนายอมร 2 5 130    

11 สายบ้านนายสุรชัย 2 4 300    

12 สายแยกโรงงานทอผ้า (ต้น
มะขวิด) - เขตติดต่อเทศบาล
ต าบลก าแพงแสน 

2 4 429 

   

13 สายบ้านโปร่งพรม 1 (ซอยบ้าน 
ปลัดสมบูรณ์) 

3 4 320 

   

14 สายบ้านโปร่งพรม 1 (ซอยบ้าน 
นายประยูร) 

3 3 110 

   

15 สายบ้านโปร่งพรม 2 (จากถนน
สายเทพนคร- บ้านนายสมชาย  
เดชปูอง) 

3 5 1,100 

   

16 สายบ้านโปร่งพรม 2 - (จากสุด
ถนน คสล.- เขตติดต่อต าบล 
ทุ่งขวาง) 

3 5 785 





  

17 สายบ้านโปร่งพรม 2 (จากบ้าน
นายผัน  อ่อนศิริ - ที่ดินนางยี   
มีทรัพย์มั่น) 

3 3 505 

  





18 สายบ้านนางส้มลิ้ม  เรืองวร 3 3 59 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 
ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล.
ลาด
ยาง

ลูกรัง
หิน
คลุก

ดิน

19 สายหลังบ้านนายจ าลอง  บัวเรือง 
- แยกบ้านสมนึก  ท่าน้ าตื้น 

3 4 300 


 

 

20 สายหลังบ้านนายจ าลอง  บัวเรือง 
จากแยกบ้านสมนึก  ท่าน้ าตื้น - 
เขตติดต่อต าบลทุ่งขวาง  
(ฟาร์มหม)ู 

3 4 700 



  



21 สายบ้านสมนึก  ท่าน้ าตื้น 3 4 139      
22 สายทางโปร่งพรม 3 (จากแยก

ถนนสายเทพนคร - บ้านนายอุดร  
 มีทรัพย์มั่น) 

3 5 600 

   

23 สายบ้านโปร่งพรม 3 (จากบ้าน
นายสมสุข  อังสุวรรณ) 

3 4 100  

  

24 สายจากสายโปร่งพรม 3 - หอถัง
ประปาบ้านนางสร้อย  ศรีนวล 

3 4 100  

  

25 สายบ้านหนองขาม 4 5 1,500     

26 สายแยกท่ามะเขือ 4 5 950     

27 สายแยกโค้งยายโซ้ย (ซุ้มประตู
บ้านดอนซาก) – เชื่อมถนนทาง
หลวงชนบทสายวัดหนองขาม 
 

4 4 900  

  

28 สายหลังอู่ศรีศิริวัฒน์ - แยกถนน
ทางหลวงชนบทสายวัดหนองขาม 

4 5 1,500   

 

29 สายบ้านดอนซาก (จากถนน
เชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบท – 
เขตติดต่อทุ่งขวาง) 

4 5 500   

 

30 สายแยกบ้านนายทวีป ซอย 1 4 4 150     

31 สายบ้าน ดร.ธงชัย  มาลา 4 4 270     

32 สายบ้านนางฉม่วย  ทองเต่าหมก 4 4 200     

33 สายบ้านนายมโน  บุตรดี 4 4 120   
 

34 สายบ้านนางเขียว  ตรีสุคนธ์ 4 4 344     

35 สายบ้านเท้ง  ตรีธัญญา  - บ้าน
นายบุญมา  มีทรัพย์มั่น ม.3 

4 4 990  

  

36 สายซอย 3 ทุ่งหนองปลาไหล 
(หน้า อบต.)  - ซอย 5 

5 5 950 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 
ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล.
ลาด
ยาง

ลูกรัง
หิน
คลุก

ดิน

37 สายบ้านทุ่งหนองปลาไหล ซอย 4 5 5 262 
   

38 สายทุ่งหนองปลาไหล ซอย 5  
(ข้าง อบต. หอถัง) 

5 4 165 

   

39 สายหน้าสุสานฮ่วงกัก  
(นางพยุง ทับโพธิ์  ข้างอบต.) 

5 4 300 

   

40 สายบ้านหนองขามเล็ก 
(สายบ้านนายสาธิต- ม.4) 

5 5 1,040 
   

41 สายบ้านนายใหม่  พุ่มพยอม  
(หลังอบต.) 

5 4 125 

   

42 สายหลังอู่ศรีศิริวัฒน์  
(สายบ้านนายแตง) 

5 4 140 

   

43 
สายบ้านนายเสมียน  
ทองบ่อมะกรูด 

5 4 300  
  

44 สายบ้านนายดอกไม้  - พิมพา 5 4 320     

45 สายบ้านนายณรงค์ กัลยา ต่อ
ถนนคสล.เดิม สายบ้านทุ่งหนอง
ปลาไหล ซอย 4 

5 5 150    



46 สายเชื่อมต่อถนนสายหนองปลา
ไหล-หนองตาล - บ้านนายสุชิน  
แสงจันทร์ 

6 5 750    



47 สายแยกปูอมต ารวจ - หน้า
โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 

6 5 240    



48 สายซอยพัฒนา 1 6 4 360     

49 สายจากทางเชื่อมถนนมาลัยแมน 
– บ้านนายสุพระลักษณ์   
วงศ์จ าปา 

6 3 300  

  

50 สายบ้านนายทวี  เอ้ียงเจียม 6 4 250  
  

51 สายหลังบ้านนายรัตน์  ขันทองดี 6 4 290     

52 สายบ้านคุณละนอง คลังเนียม 6 4 360     

53 สายแยกอู่ซิ้ม - เชื่อมต าบลวังน้ า
เขียว (สายบ้านนายสวัสดิ์   
เดชปูอง) 

7 5 370    
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ล าดับ
ที ่

ชื่อสายทาง หมู่ที่ 
สภาพสายทาง ชนิดผิวทาง 
ความ
กว้าง 

ความ
ยาว 

คสล.
ลาด
ยาง

ลูกรัง
หิน
คลุก

ดิน

54 สายแยกถนนมาลัยแมน (บ้าน
ทรงไทย) - หอถังประปาบ้าน
เกศินี  เศรษฐีธร 

7 4 290 

 
 

 
 

55 สายบ้านนางเล็ก  อินทร์ไทร ถึง 
บ้านมะลิวัลย์  อินทร์ไทร 

7 4 130    



56 สายบ้านมะลิวัลย์  อินทร์ไทร ถึง 
เขตติดต่อต าบลวังน้ าเขียว 

7 4 100    



57 สายข้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ  
ถึง บ้านเกศินี  เศรธฐีธร 

7 2 75    



58 (หมู่บ้านจัดสรร) - เขตติดต่อ
ต าบลวังน้ าเขียว 

7 4 90    



59 สายบ้านนายหยด  อยู่พวง 4 4 211     

60 สายบ้านนายสัญญา  ทองจินดา 
(ข้างรีสอร์ท) 

4 4 180    



61 สายบ้านนายเว้งกิม  ศรีสุขจร 2 4 104     

 
   - สะพาน    1  แห่ง  
   - สะพานลอยคนข้าม   3 แห่ง (ของกรมทางหลวง)  
 
5.2  การไฟฟ้า 
  - จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา   1,166 ครัวเรือน  
  - พ้ืนที่ที่ได้รับบริการไฟฟูา ร้อยละ   100 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
  - ไฟฟูาสาธารณะ/(ไฟฟูาแสงสว่างรายทาง) จ านวน  180  จุด 
  - ครอบคลุมถนน/ซอย    50  สาย  
 
5.3 การประปา  
   ประชากรต าบลทุ่งกระพังโหม มีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน  
  - หอถังประปา              จ านวน           ๒ 2      แห่ง   
  - จ านวนครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา           ๖๒๒  ครัวเรือน (เฉพาะในเขต อบต.) 
  - หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา     ๗  แห่ง (เครื่องกรองน้ าดื่มหมู่บ้าน) 
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5.4 โทรศัพท์ 
  - โทรศัพท์      ๒ หมายเลข  
  - อินเตอร์เน็ต      1 2 เครื่อง  
  - ศูนย์เรียนรู้ICT ชุมชนบ้านทุ่งหนองปลาไหล   16  เครื่อง 
  - สัญญาณ wifi  (ฟรี)           1       หมายเลข 
  - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่กว่า          1,000 หมายเลข  
  - โทรศัพท์สาธารณะในพ้ืนที่   10  ตู้ 
  - จ านวนชุมสายโทรศัพท์ในพ้ืนที่   1 ชุมสาย  
  - ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข   - แห่ง  
  - สถานีวิทยุกระจายเสียง    - แห่ง  
  - สื่อสารมวลชนในพื้นท่ี/หนังสือพิมพ์  - ฉบับ  
  - หน่วยงานที่มีวิทยุสื่อสารในพ้ืนที่   2 แห่ง ได้แก่  
   1) ที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน  
   2) สถานีต ารวจภูธรอ าเภอก าแพงแสน  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และมีพ้ืนที่เป็นบางส่วนใช้เป็นที่อยู่อาศัย และประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วน
ใหญ่รองลงมาได้แก่ การประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม อาชีพค้าขาย และอาชีพรับจ้างทั่วไป   ดังนี้ 
 

จ านวนประชากรในภาคการเกษตร  (ราย)      จ านวน  410  ราย  
จ านวนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)     จ านวน    7 ราย  
จ านวนเกษตรหมู่บ้าน (กม.)      จ านวน    7 ราย  
จ านวนครัวเรือนเกษตรกร  (ครัวเรือน)      จ านวน 370 

 (ครัวเรือน)  
จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง (ครัวเรือน)  จ านวน 25

 (ครัวเรือน)  
 
 

6.1 พื้นที่การเกษตรทั้งหมด (ไร่)  จ านวน   2 ,400    ไร่ 
  1. นาข้าว    จ านวน  ๑, 305    ไร ่
   - ข้าวนาปี   จ านวน  600     ไร่  
   - ข้าวนาปรัง   จ านวน  705     ไร่  
     ๒. พืชไร่     จ านวน   950      ไร่ 
  ๓ . ไม้ผลไม้ยืนต้น    จ านวน   ๒ 0        ไร ่
  ๔ . พืชผัก    จ านวน   ๕ 12      ไร่ 
  ๕ . ปศุสัตว์    จ านวน   3๐        ไร่ 
  6. ไม้ดอกไม้ประดับ   จ านวน   3    ไร่  
  7. ประมง (ไร่)    จ านวน   180    ไร่  
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  พันธุ์ข้าว  
  -  พันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ๑    - พันธุ์ข้าวพิษณุโลก ๒ 
  -  พันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑   - พันธุ์ข้าวชัยนาท ๑ 
  ผัก 
  -  หน่อไม้ฝรั่ง พันธุ์บล็อกอิมพรุฟ  - กระเพรา 
  -  กระชาย พันธุ์พ้ืนเมือง (รากกล้วย,พวง) - โหระพา 
  ไม้ผล  
  -  ชมพู่ พันธุ์ทูลเกล้า       
  -  ฝรั่ง พันธุ์แปูนสีทอง  กลมสาลี่ กิมจู 
  อ้อย  
  -  พันธุ์ขอนแก่น ๓    - พันธุ์ล าปาง K ๒๐๐๐ 
  สัตว์  
  -  ไก่พันธุ์พ้ืนเมือง  - ไก่พันธุ์ลูกผสมไก่เนื้อ       -  โคลูกผสมพันธุ์อเมริกันบรามันห์  
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6.2 กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน มีสมาชิกกลุ่ม ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม 
1 เลี้ยงปลาเพื่อเพ่ิมรายได้ นายพันธ์อรรถ  ชาติอาชาไนยกุล 
๑ เลี้ยงโคขุน ด.ต.นิเวช  บัวโรย 
๑ เลี้ยงโคขุน นายสุกิจ  ห้วยหงษ์ทอง 
๒ ก่อสร้างโรงเห็ดเพื่อเพ่ิมรายได้ นายสราวุธ สุขชัยศรี 
๒ เลี้ยงไก่ น.ส.กุลรนภา กลิ่นถือศีล 
๒ เลี้ยงโคเนื้อ นางดาหวัน สรงกระสินธุ์ 
2 เลี้ยงโค นายวันชัย  ท่าน้ าตื้น 
2 เลี้ยงโคขุน นายสุรพงษ์  ชูเอ่ียม 
2 เลี้ยงเป็ดเทศ นายสาคร  ชูเอ่ียม 
3 เลี้ยงแพะขุน นางอรไท  หอมฟูุง 
3 เลี้ยงโคเนื้อ นายทัด มีทรัพย์ม่ัน 
3 ปลูกข้าวโพดอ่อน นายพยอม อ่อนศิริ 
3 ปลูกกระชาย น.ส.สมนึก  ท่าน้ าตื้น 
3 เลี้ยงปลานิล นายสมเกียรติ  สมศรี 
3 กลุ่มท านา นายถม  ทองดอนพุ่ม 
3 เลี้ยงโคเนื้อลูกผสม น.ส.สมพิศ  สรงกระสินธุ์ 
3 เลี้ยงสุกร นางธัญญา  โตทรัพย์ 
3 เลี้ยงโคเนื้อ ผ.ญ.ประชุมรัตน์  ศรีประเสริฐ 
3 เลี้ยงโคเนื้อ 2 น.ส.สมใจ  แก้วกล่ า 
๓ ปลูกกระชาย นายวิเชียร  ทองดอนน้อย 
3 เลี้ยงเป็ดเทศ นางโสภา  หงี่อ้น 
4 เลี้ยงเห็ดฮังการี นายชัยศิริ ละออพัฒนาสกุล 
4 เพาะเห็ดโคนญี่ปุุน น.ส.สุธีธร ละออพัฒนาสกุล 
4 เลี้ยงโคขุน นายชัยศิริ ละออพัฒนาสกุล 
4 ปลูกกระชาย นายวีรวัฒน์ วิไลประเสริฐ 
4 ปลูกกระชาย นายพิเชษฐ์ เนียมพันธ์ 
4 เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง นายรุ่ง  นาวงษ์ 
4 ปลูกกระชาย นายสุรินทร์  พันธ์ปา 
5 เพาะเห็ดนางฟูา นายบุญเทียม โหมงอ่วม 
5 เพาะเห็ดโคนญี่ปุุน น.ส.วนิดา  กัลยา 
5 เลี้ยงปลา นายเจนวิทย์ ฮวดหนองโพธิ์ 
5 ค้าขาย นายสมาน  ทองบ่อมะกรูด 
5 ร้านเสริมสวย น.ส.เรณู  ไชยงาม 
5 เลี้ยงปลา นางฉลวย  แร่กรูด 
5 เลี้ยงปลา นางค า หงษ์อร่าม 
5 เลี้ยงปลา นางสวาท  ทองค าหงษ์ 
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หมู่ที่ ชื่อกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม 
5 ปลูกอ้อย นางประเทือง  แสนค า 
5 ค้าขาย นางสายทอง  ทองบ่อมะกรูด 
5 ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง นางพยุงค์  ทัพโพธิ์ 
5 ค้าขาย นางกาหลง  สูงรุ่ง 
5 ปลูกหญ้า นางเนียน  ธงทอง 
5 ค้าขาย นายสมบูรณ์  ภาคภูมิ 
5 ปลูกผัก นายแตง  สระทองทา 
5 การเกษตร นางนารีรัตน์  จันทร์อ่อน 
5 เลี้ยงสุกร นางศิริพร  เอี้ยงรอด 
6 ปลูกอ้อย น.ส.บังอร  วงษ์จ าปา 
6 ปลูกไพร นายรุ่งรฏิ  จรูญพรพันธ์ 
7 เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ นายนิติธร  มีเข็มสุพรรณ 
7 ส่งเสริมอาชีพร้านค้า นายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์ 
7 เพาะเห็ด นางปิยะนาฏ  ศรีมีชัย 
7 ร้านค้าหมู่บ้าน นางผัน  สังรักษา 
7 ค้าขายอาหาร นางรัศมิ้นภัสร์  ไชยสงคราม 
7 ร้านค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ นางวาสนา  เดชมาก 

 

6.4 การบริการ/การพาณิชย์ 
 -  สถานีบริการน้ ามัน   -  แห่ง   
 -  สถานีบริการน้ ามัน (ปั๊มหลอด)  5  แห่ง  
 -  ห้างสรรพสินค้า(Tesco Lotus)  1  แห่ง  
 - ร้านสะดวกซ้ือ (Lotus Express)  ๑  แห่ง   
 -  ตลาดสด    1  แห่ง  
 -  ร้านค้าทั่วไป    15  แห่ง  
 -  ตลาดนัด    1  แห่ง  
 - ปั๊มบริการแก๊ส LPG   1  แห่ง  
 - ปั๊มบริการแก๊ส NGV   1  แห่ง  

 สถานประกอบการเทศพาณิชย์ 
 -  สถานธนานุบาล   -  แห่ง 
 -  ท่าเทียบเรือ    -  แห่ง  
 -  โรงฆ่าสัตว์    ๑  แห่ง  

สถานประกอบการด้านบริการ 
 -  โรงแรม    1  แห่ ง    

  - รีสอร์ท    1  แห่ง  
 -  ธนาคาร    -  แห่ง  
 -  โรงภาพยนตร์    -  แห่ง  
 -  สถานที่จ าหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข       6 แห่ง  
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6.5 การอุตสาหกรรม 
 -  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น    6 ประเภท  
 -  โรงงาน       4 แห่ง  

 
7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
  

7.1 การนับถือศาสนา 
  - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ  100 ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
  - วัดจ านวน    1 แห่ง (วัดหนองปลาไหล)   

มีพระ 16 รูป สามเณร 1 รูป 
  - ผู้นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ  - ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
  - มัสยิด     - แห่ง  
  - ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ  - ของจ านวนประชากรทั้งหมด  
  - โบสถ์     - แห่ง  
 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  ประเพณีท้องถิ่น  
 - ประเพณีเลี้ยงพระสงฆ์   - ประเพณีการแต่งงาน  
 - ประเพณีบวชพระ   - ประเพณีการท าบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่ 
 

  ประเพณีส าคัญ  
 - งานประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมตามประเพณีนิยม  
 - งานแห่เทียนเข้าพรรษา  
 - งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช 
 - กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติ 
 - งานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2557 - 2560 

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินการพัฒนาในปีที่ผ่านมา ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าแผนงาน/
โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามที่โครงการได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  
สามปีหรือไม ่
 

องค์ประกอบการพัฒนา 
 การประเมินผลการน าแผนประจ าปีไปสู่การปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาประจ าปี 
 ผลการด าเนินงานในการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 255 7 - 2559  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ด าเนินการตามนโยบายผู้บริหาร โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะ พัฒนา
ระบบไฟฟูา น้ าประปา สาธารณูปโภค และสาธารณูปการในด้านต่างๆ เช่น การก่อสร้างถนน ขุดลอกคูคลองต่างๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
และชุมชน การส่งเสริมการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ฯลฯ 
 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2557) 

 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 (2557) ปีที่  2  (2558) ปีที่  3  (2559) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 15 1,318,200 26 2,131,500 27 4,433,300 68 7,882,700 

2.ด้านเศรษฐกิจ 5 62,000 5 450,000 10 713,400 20 1,225,400 

3.ด้านการบริการ
สาธารณะ 15 4,477,000 22 19,265,500 18 85,312,300 55 109,054,800 

4.ด้านสังคม 13 2,256,600 13 2,141,200 18 5,882,500 44 10,280,300 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียว 3 250,000 4 260,000 5 785,000 12 1,295,000 

6.ด้านการบริการ
จัดการที่ดี 12 2,214,250 13 3,709,000 12 7,268,900 37 13,206,150 

 
รวม 

 
63 10,598,050 83 27,957,200 90 104,395,400 236 142,944,350 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,221,425.00 100 - - - - 

2.ด้านเศรษฐกิจ - 100 - - - - 
3.ด้านการบริการสาธารณะ 823,948.16 100 2,721,300 100 3,545,248.16 100 

4.ด้านสังคม 563,605.00 100 - - - - 
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

- 100 - - - - 

6.ด้านการบริการจัดการที่ดี 9,419,486.88 100 - - - - 

 
รวม 

 
12,028,465.04 100 2,721,300 100 14,749,765.04 100 

 
*หมายเหตุ   โครงการจ่ายจากเงินสะสม 
       ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริการสาธารณะ 
       1. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างประตูน้ า ขนาด 0.40 เมตร  197,500 บาท 
           พร้อมฝังท่อและดาดคลองสง่น้ าบริเวณชายถนนสาย  
                    บา้นหนองปลาไหล – หนองตาล หมู่ 6 

2. โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย รพ.สต. หมู่ 5  704,000 บาท       
3. จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 5     158,500 บาท  

       4.  จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล . หมู่ 2 อนุบาลณัฐกิตรา   602,000 บาท 
                     (ร.ร.แพรววิทยา)  หมู่ 4  อ.ศิริ แก่นสุข 

      5. โครงการซ่อมแซมผิวจราจรพร้อมบดอัด หมู่ 3   109,000  บาท 
 6. โครงการซ่อมแซมถนนลงหินคลุก     100,000 บาท  
 7. จ้างเหมาขุดลอกวัชพืช ภายในต าบล หมู่ 3,5,7   142,000 บาท  
 8. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ 5     348,000 บาท  
 9. โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ าคอนกรีต หมู่ 4     98,500 บาท  
 10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 เส้นจากรางระบายน้ า  197,000 บาท  
    เขตติดต่อเทศบาลต าบลก าแพงแสนถึงบริเวณท่ีดินบ้าน 
    นายเว้งกิม ศรีสุขจร ฝั่งซ้าย  

11. โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ 6      64,800  บาท  
      รวมทั้งสิ้น                  2,721,300 บาท   
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

 โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2557 
 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคนชรา                   
 - - 2,346,000 2,310,400 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคน
พิการ             

 - - 222,000 218,500 

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ 

 - - 87,500 87,500 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองปลาไหล                     

 - - 449,102 425,489 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3,104,602 

 
3,041,889 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2558) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 (2558) ปีที่  2  (2559) ปีที่  3  (2560) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 14 1,145,700 20 1,674,000 22 3,975,500 56 6,795,200 

2.ด้านเศรษฐกิจ 6 135,000 7 520,000 12 766,800 25 1,421,800 

3.ด้านการบริการ
สาธารณะ 18 7,416,000 17 8,995,000 20 19,872,000 55 36,283,000 

4.ด้านสังคม 12 2,809,000 14 2,585,200 17 5,855,600 43 11,249,800 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 4 340,000 4 390,000 5 905,000 13 1,635,000 

6.ด้านการบริการ
จัดการที่ดี 13 4,563,650 13 2,365,000 12 5,578,900 38 12,507,550 

 
รวม 

 
67 16,409,350 75 16,529,200 88 36,953,800 230 69,892,350 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ จ่ายขาดเงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,235,269.17     
 

 -    

2.ด้านเศรษฐกิจ -  -    
3.ด้านการบริการสาธารณะ 480,442.44  27,000    

4.ด้านสังคม 500,199.00  -    

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

-  -    

6.ด้านการบริการจัดการที่ดี 14,310,668.42  -    

รวม 
 

16,526,579.03  
27,000 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2558 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคนชรา                   -  - 602,400 587,600 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคน
พิการ             

-  - 91,200 93,600 

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ 

- -  180,500 180,500 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองปลาไหล                     

- -  42,500 42,500 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 916,600 904,200 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี (ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1 (2559) ปีที่  2  (2560) ปีที่  3  (2561) รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 16 2,126,500 16 1,320,000 24 4,230,000 56 7,676,500 

2.ด้านเศรษฐกิจ 2 30,000 5 377,000 15 813,050 22 1,220,050 

3.ด้านการบริการ
สาธารณะ 15 14,717,000 13 4,542,000 20 12,597,000 48 31,856,000 

4.ด้านสังคม 16 2,083,000 14 1,743,200 40 5,018,600 70 8,844,800 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ 
การท่องเท่ียว 2 90,000 2 180,000 4 660,000 8 930,000 

6.ด้านการบริการ
จัดการที่ดี 14 1,677,000 12 1,125,000 13 2,931,900 39 5,733,900 

 
รวม 

 
65 20,723,500 62 9,287,200 116 26,250,550 243 56,261,250 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2559 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ จ่ายขาดเงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1,178,949.26      

2.ด้านเศรษฐกิจ -      
3.ด้านการบริการสาธารณะ 1,419,145.05  1,401,500    

4.ด้านสังคม 333,456.75      
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

-      

6.ด้านการบริการจัดการที่ดี 10,440,534.96      

 
รวม 

 
13,372,086.02  1,401,500  14,773,586.02  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ 
 

ผลการด าเนินการ งบประมาณ 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคนชรา                   -  - 2,476,200 2,522,100 

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคน
พิการ             

-  - 418,400 513,600 

3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ 

- -  - - 

4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดหนองปลาไหล                     

- -  621,990 671,100 

 
รวม 

 

 
- 

 
- 

 
- 3,516,590 3,706,800 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557                  
                                                                                                                                

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและ วัฒนธรรม 10 66.66 - - 5 33.33 - - - - 15 100 

2.ด้านเศรษฐกิจ 0 - - - 5 100 - - - - 5 100 
3.ด้านการบริการ
สาธารณะ 2 13.33 - - 13 86.66 - - - - 15 100 

4.ด้านสังคม 6 46.15 - - 7 53.84 - - - - 13 100 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเท่ียว 0 - - - 3 100 - - - - 3 100 

6.ด้านการบริการ
จัดการที่ดี 5 41.66 - - 7 58.33 - - - - 12 100 

 
รวม 

 
23 36.50 - - 40 63.49 - - - - 63 100 

 
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558              
                                                                                                                                

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวน
โครงการ 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

9 64.28 - - 5 35.71 - - - - 14 100 

2.ด้านเศรษฐกิจ - - - - 6 100 - - - - 6 100 

3.ด้านการบริการ
สาธารณะ 

6 33.33 - - 12 66.66 - - - - 18 100 

4.ด้านสังคม 4 33.33 - - 8 66.66 - - - - 12 100 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                                                                                                             - - - - 4 100 - - - - 4 100 

6.ด้านการบริการ
จัดการที่ด ี

4 30.76 - - 9 69.23 - - - - 13 100 

 
รวม 

 
23 34.32 - - 44 65.67 - - - - 67 100 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559                  
                                                                                                                                

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ  จ านวน   ร้อยละ 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ   
  วัฒนธรรม 

8 50.00 - - 8 50.00 - - - - 16 100 

2.ด้านเศรษฐกิจ - - - - 2 100 - - - - 2 100 
3.ด้านการบริการสาธารณะ 3 20.00 - - 12 80.00 - - - - 15 100 
4.ด้านสังคม 4 25.00 - - 12 75.00 - - - - 16 100 

5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการ   
   ท่องเท่ียว - - - - 2 100 - - - - 2 100 

6.ด้านการบริการจัดการที่ดี 4 28.57 - - 10 71.42 - - - - 14 100 

 
รวม 

 
19 29.23 - - 46 70.76 - - - - 65 100 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 นั้น ได้มีการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานใน

ปีงบประมาณ เพื่อด าเนินการติดตามการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม เพื่อให้เกิดความคล
อบคลุมในการบริหารงาน และความผาสุกของประชาชนในต าบลทุ่งกระพังโหม 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จ านวน    15  โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   10  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  
2.ด้านเศรษฐกิจ    จ านวน    5 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   0  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  
3.ด้านการบริการสาธารณะ  จ านวน    63 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   23  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  40 โครงการ  
4.ด้านสังคม    จ านวน     13 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    6 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   7 โครงการ  
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จ านวน     3 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    0 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   3 โครงการ  
6.ด้านการบริการจัดการที่ดี  จ านวน     12 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    5 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   7 โครงการ  

รวมทั้งสิ้น   จ านวน    63  โครงการ  
ด าเนินการแล้ว   10  โครงการ  

     ยังไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  
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ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จ านวน    14  โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   9  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  5  โครงการ  
2.ด้านเศรษฐกิจ    จ านวน    6 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   0  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  6  โครงการ  
3.ด้านการบริการสาธารณะ  จ านวน    18 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   6  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  12 โครงการ  
4.ด้านสังคม    จ านวน     12 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    4 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   8 โครงการ  
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จ านวน     4 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    0 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   4 โครงการ  
6.ด้านการบริการจัดการที่ดี  จ านวน     13 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    4 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   9 โครงการ  

รวมทั้งสิ้น   จ านวน    67  โครงการ  
ด าเนินการแล้ว   23  โครงการ  

     ยังไม่ได้ด าเนินการ  44  โครงการ  
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ประจ าปีงบประมาณ 2559 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม จ านวน    16  โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   8  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  8  โครงการ  
2.ด้านเศรษฐกิจ    จ านวน    2 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   0  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ  
3.ด้านการบริการสาธารณะ  จ านวน    15 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว   3  โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ  12 โครงการ  
4.ด้านสังคม    จ านวน     16 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    4 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   12 โครงการ  
5.ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว จ านวน     2 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    0 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   2 โครงการ  
6.ด้านการบริการจัดการที่ดี  จ านวน     14 โครงการ  

ด าเนินการแล้ว    4 โครงการ  
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   10 โครงการ  

รวมทั้งสิ้น   จ านวน    65  โครงการ  
ด าเนินการแล้ว   19  โครงการ  

     ยังไม่ได้ด าเนินการ  46  โครงการ  
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2. ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 

แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ 2557 

2.1 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 15 10 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 0 
3. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 15 2 
4. การพัฒนาด้านสังคม 13 6 
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 3 0 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 12 5 

รวม 63 23 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41.80% 53.27% 4.91% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 31.96% 63.93% 3.27% 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 34.42% 59.83% 6.55% 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 27.04% 67.21% 4.91% 
5.) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.96% 61.47% 6.55% 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 36.88% 58.19% 4.91% 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 35.24% 59.01% 5.73% 
8.) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 40.16% 53.27% 6.55% 
9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41.80% 47.54% 10.65% 

รวม 35.69% 58.19% 6.00% 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.95 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.05 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.05 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.91 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.94 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.38 

ภาพรวม 7.59 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.33 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.16 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.14 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.11 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

ภาพรวม 8.19 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.91 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.99 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.83 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.88 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.86 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 

ภาพรวม 7.90 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.09 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.01 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 8.08 
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 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ 2558  

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 14 9 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 0 
3. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 18 6 
4. การพัฒนาด้านสังคม 12 4 
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 4 0 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 13 4 

รวม 67 23 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 41.80% 53.27% 4.91% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 31.96% 63.93% 3.27% 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 34.42% 59.83% 6.55% 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 27.04% 67.21% 4.91% 
5.) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 31.96% 61.47% 6.55% 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 36.88% 58.19% 4.91% 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 35.24% 59.01% 5.73% 
8.) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 40.16% 53.27% 6.55% 
9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 41.80% 47.54% 10.65% 

รวม 35.69% 58.19% 6.00% 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.16 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.95 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.05 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.05 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.96 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.91 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.94 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.38 

ภาพรวม 7.59 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.33 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.16 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.14 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.11 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

ภาพรวม 8.19 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.91 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.99 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.83 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.90 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.88 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.86 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 

ภาพรวม 7.90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.09 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.01 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 8.08 
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ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ 2559 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 16 8 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 0 
3. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 15 3 
4. การพัฒนาด้านสังคม 16 4 
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 2 0 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 14 4 

รวม 65 19 
 

ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 16.2% 78.4% 5.4% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 10.8% 75.7% 13.5% 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1% 79.7% 12.2% 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.1% 79.7% 12.2% 
5.) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.1% 81.1% 10.8% 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 14.9% 71.6% 13.5% 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.1% 78.4% 13.5% 
8.) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 9.5% 73.0% 17.6% 
9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.4% 78.4% 16.2% 

รวม 9.87% 77.38% 12.76% 
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5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.90 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 

3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.91 

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.99 

5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.88 
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.83 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.91 

ภาพรวม 7.90 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.16 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 

3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.95 

5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.98 

7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.05 

8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

ภาพรวม 8.05 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.22 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.15 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.13 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.09 

5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.10 

6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.01 

7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 8.08 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.09 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.88 
5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.86 

6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 

7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.86 

8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.84 
ภาพรวม 7.90 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.96 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 

3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.86 

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.90 

5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 

6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.91 

7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.94 

8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 5.38 

ภาพรวม 7.59 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.33 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.19 
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 

4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.16 

5.) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.14 

6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.11 
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.23 
8.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.22 

ภาพรวม 8.19 
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2.2 ผลกระทบ 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีปัจจัยภายใน และ
ปัจจัยภายนอกที่น ามาพิจารณาที่ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ปัจจัยภายใน 
 - ด้านการบริหาร ได้แก่ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ การก ากับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายต่างๆ 
 - ด้านบุคลากร ได้แก่ อัตราก าลัง ทัศนคติ คุณภาพ ระเบียบวินัย พฤติกรรม  
 - ด้านงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณ อบต. งบอุดหนุนจากหน่วยงานต่างๆ  
 - ด้านทรัพยากร ได้แก่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการท างาน  
 

ปัจจัยภายนอก 
- ด้านการเมือง ได้แก่ นโยบายรัฐบาล ความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลต่างๆ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ เศรษฐกิจของต าบล การท าเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม ฯลฯ 
- ด้านสังคม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ เชื้อชาติ ศาสนา ฯลฯ 

 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 
 

   ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
               จากการตรวจตดิตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ีประจ าป ี255 7 – 
2559 คณะกรรมการให้มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตให้ผู้บริหารน าไปปรับปรุงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
 ด้านปัญหา 

    1. ทางด้านงบประมาณมีจ ากัดแต่โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปีมากเกินศักยภาพทางการเงิน
ที่สามารถจะท าโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของประชาชนได้ 

    2. โครงการที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติผู้บริหารไม่น ามาด าเนินงาน ท าให้ผลการด าเนินงานตามแผนไม่
ประสบผลส าเร็จ  
               3. ควรให้หมู่บ้านมีการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยการจัดท าโครงการเอาไว้ก่อนว่าจะท าอะไร จะไม่
มีไม่มากเกิน และน าเสนอต่อ อบต. 
 4. คณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ไม่ร่วมกันวางแผนว่าจะท าโครงการอะไรก่อนหลัง 
 

   ด้านอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
    1. จากการติดตามของคณะกรรมการฯพบว่ามิได้ก าหนดล าดับความส าคัญของโครงการและปัญหาไว้

ในแผนพัฒนา จึงเสนอให้จัดล าดับความส าคัญของโครงการเพ่ือผู้บริหารจะได้น าโครงการที่จัดล าดับไว้มาจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสะดวกต่อการปฏิบัติงานและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 

    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
               ๑. ความเป็นมา  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มี  การจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่าง  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบ  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล  (ปี ๒๕๕๘ -  ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป)  

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  

คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  ได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
๒๐ ปี ตามแนวทางท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการ พัฒนาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก  กรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่  ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และนักวิชาการ รวมถึงได้
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิจารณาข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และ  ได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม  
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ ด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติ
ที่ประชุม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  

ในการด าเนินการข้ันต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ช าติ   
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่ จะน าเสนอต่อ   
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ  บริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ  ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม  ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา      
ในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ  ฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

๒. สาระส าคัญ  
๒.๑ สภาพแวดล้อม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดข้ึนในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว

และในหลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้าน  
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทย  แต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็มีปัจจัย  เสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้น     
กระแสทุนนิยมและการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่ง
เดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ  ในระบบ “เกษตรแบบพึ่งตนเอง ” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบ  เศรษฐกิจที่ 
“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการส่งออก ” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากขึ้น  ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าอย่าง



49 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่ม
เกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบท  รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มี  ในวงแคบกว่าในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศท่ีใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ  วันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๙ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึง
ยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้น ในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต  นอกจากนั้น ในอีก
ด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลก  และแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิด ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ  และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตของประชาชน การบริหาร
จัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ  

นอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษท่ี ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเปลี่ยนแปลงจาก  เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาส  ทางเศรษฐกิจขยาย
เพ่ิมข้ึน แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่งกว้างข้ึนรวมถึง  ช่องว่างทางดิจิทัล ( digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะ
ยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจ  และสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับ         
ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้าสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลง  อย่างมีนัยส าคัญใน
ทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่าง  
ต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร  องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกัน            
การรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบ  ในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลก
เคลื่อนย้ายมาสู่เอเชีย  ภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้า  จะยังคงได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหา  ต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – 
๒๕๕๒  และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพิ่มสูงขึ้นและ
กลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณ
เงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้ง
อาจจะมีความ  ผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าสู่จุดอิ่มตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึน  
ขนานใหญ่และเป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มี
แนวโน้มของ  การพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาส ส าหรับการพัฒนา  เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ  
ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง  ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้  ๑ แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปี
หลังวิกฤติ (๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยาย
ก าลังการผลิตเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลง
ของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี  ข้างหน้านี้จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไข  
ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว  หากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้าง       
เพ่ือแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริม จุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล  
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ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯ  
เพ่ือพยายามคงบทบาท  ผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิม  มากขึ้นในเอเชียและ
ยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความม่ันคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกัน  
ทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็น
องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ ส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญ ส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคน และท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและ
การบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้า  อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากร  
มนุษย์  และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไข  การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคม      
สีเขียว โดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และ  ช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากร
ต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลก  

นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศ
เปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกท่ีเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณ
ด้าน สวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมข้ึนในหลาย ๆ ประเทศกลายเป็นค วามเสี่ยงด้านการคลังที่ส าคัญ ส าหรับภาวะ
โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนนั้น กดดัน
ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญ  และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากข้ึน ประกอบกับ
จ านวนประชากรที่ เพ่ิมข้ึนจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นท่ี และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง  
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ  ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  เอกชน การใช้
ระบอบประชาธิปไตย และการปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิ มนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น  

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท า
ให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้  ปานกลางมาตั้งแต่ปี 
๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม  ประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี  ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี 
๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมข้ึนเป็น ๕ ,๗๓๙ ดอลลาร์สรอ.ต่อปี  ฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น 
ฐานการส่งออกสินค้า  อุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถ  แข่งขันและมีส่วนแบ่งใน
ตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และ  
เครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น
ส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่
ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับ  จากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖  คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ และ  ๒ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดย สศช.  ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙  การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึง
ทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากล
มากขึ้น ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ ทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทาง
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ในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความ
ร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้า มากขึ้น  

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้ภาครัฐและ
ภาคเอกชน ปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น  ตามแนวคิดการบริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ 
การด าเนินการที่มี ประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ ดีขึ้น มีการก ากับดูแลวินัย
ทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความ  ยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความ
มั่นคง มากขึ้น และฐานะเงินส ารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง 
ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  มากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครอง  
ผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีข้ึน ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด และ
สนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจ ในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากข้ึน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทย  ได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับแต่คุณภาพคน  โดยเฉลี่ยยังต่ าและการ
ออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพแรงงาน  
โดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ าต้องอาศัย  การเพ่ิมปริมาณเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก 
ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่าเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัย ภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตรและบริการมี
ผลิตภาพการผลิตต่ า  โดยที่การใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย  การลงทุนเพ่ือ
การวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคม
ได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐก็ยังขาดการบูรณา
การจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพื่อการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพต่ าขาดความโปร่งใส 
และขาดความรับผิดชอบขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ                
โลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์  และล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายยังขาด
ประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงคนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  ขณะที่ความเหลื่อมล้ าและ
ความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่  ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
ที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน  

 

ทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่อ  อนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่       
การเปลี่ยนแปลง  โครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ – ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมี    
นัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคน ในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  
ย่อมส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่าย  การลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ ความมั่นคงทาง  สังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับ  ข้อจ ากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชน นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้าง  ความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพื่อยกระดับบริการทางสังคม  และ  
โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบ  กฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและ      
ลดความเหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการ  และการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี  ๑๖ พฤษภาคม 
๒๕๕๙  
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โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาด  ประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว จะส่งผลให้
ประเทศไทย  ยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่  กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น 
เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้  เทคโนโลยี 
ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ          
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจ ากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการด าเนินธุรกิจและการด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมข้ึน กฎเกณฑ์และ  
กฎระเบียบของสังคมโลก  จึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการ  ปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน               
และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้น เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัว  และมีการ
บริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างเพื่อแก้จุดอ่อน  และควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุด          
แก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหา  และปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อ
จากนี้ไป ประเทศไทยจะ สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดี
ขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อม
โทรมลง ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไปอีก และในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว  

 

ทั้งนี้เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  ภายในประเทศทั้งท่ี
เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญ และผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดท้ังโอกาสและความเสี่ยง
ในหลากหลายมิติการที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก  และรับมือกับภัยคุกคาม
เหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกันต้อง
วิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่ประเทศ
ไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก  ยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคาม  แบบใหม่ได้
และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา  สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ไม่ว่าจะเป็น     
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์           
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิต  การท างานและการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ มีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว
จะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศและกรอบการท างานของ ภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้  

 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อ แก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศไทยมีความ
มั่นคงในทุกด้านคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และม่ังคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การ
วิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัด  รวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะน าไปสู่การ
ก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศท่ีชัดเจน  และได้รับการยอมรับร่วมกันในสังคมไทยที่จะ
ส่งผลให้เกิดการผนึกก าลังและระดมทรัพยากร  อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางท่ี  
สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศท่ีเป็นภาพ
เดียวกัน  
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การก าหนดให้มี“ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการ
ปฏิรูปและการพัฒนา  ระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้น
หรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ               
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙  บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศ
ไทยไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้  ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญใน
เวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยใน
ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน 

 

 สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติก าลังด าเนินการยกร่างอยู่ใน
ขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย  วิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน  รวมทั้งนโยบาย
แห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง  และวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการ
ไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ  ประเทศไทยม่ันคง ม่ังคั่ง และ
ยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ  อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ  เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

วิสัยทัศน์  
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น  ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ  ๓ ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายค าว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุม  
ความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่  การมีเอกราช 
อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่  อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงของ  ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ  อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมี
ความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ  การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของ
ชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ  ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความ
มั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง  ของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ  สามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 

 ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ  และปัจจุบันก าลังอยู่
ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11   
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศ  โดยยึดหลักทางสายกลาง  เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต  สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
น าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล  มีคุณภาพและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ควบคู่ไป
กับกระบวนทรรศน์การพัฒนาแบบบูรณการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 8  ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9  สรุปได้ว่าประสบความส าเร็จที่น่าพอใจ  เศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 5.7 ต่อปี  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสู่ความม่ันคง  
ความยากจนลดลง  ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก  อันเนื่องมาจากการด าเนิน การเสริมสร้าง
สุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ  และการลดลงของปัญหายาเสพติด 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 –2554) ประเทศไทยยังต้อง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้อง มีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  โดยยังคง
อัญเชิญ“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี  “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให้ความส าคัญต่อการรวม
พลังสังคมจากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พร้อมทั้งสร้างเครือข่าย การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานตามแผน อย่างต่อเนื่อง 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และ“คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความม่ันใจ
ว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน  และสร้างความสุขให้กับคนไทย  จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 
11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็ง  
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีล าดับความส าคัญ
สูง  ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเ หลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาการศึกษาท่ี
เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงข้ึน  
และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยง

และสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ

ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วน

ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
 1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส
ของพ้ืนที ่
 2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย 
 ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
 1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า  
 3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
 4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน  
 5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร  
 6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน  
 

 ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
 1. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
 2. พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 3. พัฒนาภาคบริการ  
 4. พัฒนากลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 5. พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน  
 6. พัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม  
 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่าง
เป็นธรรม 
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 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
 1. ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี  
 3. พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค  
 4. ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค  
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ผลประโยชน์
ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพื่อให้
สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม  
 

นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย        
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิ์ของตนได้ เพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ดังนี้ 
  1.  ด้านการปฏิรูปการเมือง 
   1.1 เร่งรัดการตราและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  

1.2 ส่งเสริมให้ใช้หลักสิทธิมนุษยชนในการบริหารราชการและสนับสนุนให้มีการ 
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและหน้าที่พลเมืองในสถานศึกษา 

   1.3 สนับสนุนการท างานขององค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรประชาชนใน
รูปแบบต่าง ๆ 
1.5 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรประชาชนของไทย มีความร่วมมืออันดี กับ
ประชาชนและองค์กรประชาชนในประเทศต่าง ๆ 

  2.  ด้านการบริหาร  
   2.1 ปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างที่กระชับ  

2.2 ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐจากผู้ปฏิบัติและควบคุมมาเป็นผู้สนับสนุนและอ านวย
ความสะดวก 

   2.3 ปรับกระบวนการบริหารราชการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.4 เร่งพัฒนาคุณภาพของข้าราชการ ให้มีทัศนคติที่เอ้ือต่องานบริการประชาชน  
   2.5 เร่งรัดการปรับเปลี่ยนกระบวนจัดท าและจัดสรรงบประมาณ  
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  3. ด้านการกระจายอ านาจ 
3.1 ให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่นและการกระจายอ านาจทางการคลัง
ลงสู่ท้องถิ่น 

   3.2 ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่น  
3.3 ส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปกครอง
ท้องถิ่น 

  4. ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  
4.1 ด าเนินมาตรการลงโทษทางวินัย ทางปกครอง ทางแพ่ง ทางอาญาและทางภาษี
อย่างเด็ดขาด รวดเร็ว และเป็นธรรม 
4.2 รณรงค์อย่างจริงจังและปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้าน
การทุจริต 
4.3 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวกันเป็นภาคประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนมีบทบาทใน
การปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

   4.4 ปฏิรูปกระบวนการจัดและการใช้งบประมาณแผ่นดินและระบบการจัดซื้อ  
จัดจ้าง โดยรัฐเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

5. ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย 
5.1 เร่งรัดการจัดโครงสร้างกระทรวงยุติธรรมให้มีบทบาทและหน้าที่ครอบคลุม
กระบวนการยุติธรรม 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มาตรการระงับข้อพิพาทนอกเหนือจากการระงับ 
ข้อพิพาทโดยศาล 
5.3 ปรับปรุงระบบและวิธีการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิดให้มีความหลากหลาย มี
ประสิทธิภาพ 
5.4 ส่งเสริมให้ชุมชน ประชาชน และเครือข่ายองค์กรประชาชนมีส่วนร่วมมากข้ึนใน
กระบวนการยุติธรรม 
5.5 เร่งด าเนินการปฏิรูปกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ล้าสมัย ให้เหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในปัจจุบัน 
5.6 สนับสนุนการศึกษาวิจัยทางด้านนิติศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องแก่
ภาครัฐและเอกชน 
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1.3 THAILAND 4.0 
 

 
 

 

กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศท่ีแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ Thailand 1.0 ยุคแรกจะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้น
ภาคอุตสาหกรรมเบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกท้ัง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท าให้
ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางข้ันสูง ” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น “หยุดนานจนเกินไป ” ท าให้มี
แนวคิด Thailand 4.0 ออกมา ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ที่ออกมาจุดประกายแนวคิดนี้ ซึ่งว่ากันว่าจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่า โดยโมเดลนี้เป็น
แนวคิดท่ีจะน าโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 

สรุปว่า Thailand 4.0 คือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม อันหมายความว่าเราจะเปลี่ยนจากการ
ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม แปลง่ายๆก็คือว่าเราจะไม่ผลิตเพ่ือขายกันแบบสดๆ แบบที่ผ่านมา
ในอดีตเพียงอย่างเดียว เช่น ปลูกข้าวก็ไม่ใช่ว่าขายแบบข้าวเปลือก แต่จะท าการแปรรูปเพิ่มมูลค่า ทั้งแต่พันธุ์ข้าวที่
ปลูกจะต้องมีการวิจัยพัฒนา เช่น ข้าวที่ทานแล้วแก้โรคนั้นโรคนี้ บ ารุงนั้นบ ารุงนี้ ทุกอย่างจะต้องมีเรื่องราวมีคุณค่า
และมูลค่า จะต้องผูกโยงกับเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากข้ึน 

“เราจะเปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้น
เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย ” นี่คือโมเดลการการพัฒนาเศรษฐกิจ Thailand 
4.0 ที่ผมหยิบยกมาเฉพาะภาคเกษตร ซึ่งจริงๆเขาพัฒนาครอบคลุมทุกด้าน  แต่การหมายมั้นปั้นมือของรัฐบาล
เที่ยวนี้ คือการท าให้เกิดข้ึนทั้งระบบ ไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่ง คือต้องการให้ตื่นตัวกันทั้งประเทศ โดยรัฐบาลจะใช้
นโยบาย “ประชารัฐ ” คือการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน นั่นหมายถึง “เดินไปด้วยกัน ” 
“ส าเร็จด้วยกัน” ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีทีเดียว  “เปูาหมายที่ได้จากโมเดลนี้คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศ “รายได้ปานกลางข้ันสูง ” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศท่ีมีรายได้สูง ” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับ
คุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่างๆ เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ผสมกับภูมิปัญญาต่างๆ”  
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1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม 4 ปี (พ.ศ. 2558 – 2561) 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปที่ได้มาตรฐานสากล 

การท่องเที่ยวปลอดภัย และชีวีเป็นสุข” 
พันธกิจ (Misson) 

1. ยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2. พัฒนาการค้าการลงทุนและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
5. ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สู่ความสมดุลและยั่งยืน 
6. เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
3. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์รวม (Goals)  
1. สินค้าเกษตร และอุตสาหกรรมของจังหวัดมีความปลอดภัยและผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  
2. ขยายตลาดและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
3. การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
4. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดับต้นของประเทศ 
5. จังหวัดมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 10% ต่อปี 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  
8. สังคมมีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและภูมิคุ้มกัน มีศักยภาพรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในทุกมิติ  
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า  
2. เพ่ือการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร 
3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วงโซ่การ     
ผลิต 
4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
5. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการและกลไกการท่องเที่ยว  
6. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว 
9. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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10. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 
11. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
12. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
13. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

           อย่างคุ้มค่าและเป็นธรรม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า  
 

เปูาประสงค์ 
                 1. สินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรม แลอุตสาหกรรมมีความปลอดภัยและผ่านการรับรอง  
                     มาตรฐานสากล 
                 2. ขยายตลาดและเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการตัวชี้วัด 
                 1. ร้อยละของจ านวนฟาร์มเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมาไม่น้อยกว่า  
                     ร้อยละ 5 
                 2. อัตราการขยายตัวของ GPP เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ต่อปี 
 

กลยุทธ์ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า   

     สินค้า 
                 2. เพ่ือการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร 

       3. การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปตลอดห่วงโซ่  
           การผลิต 

                  4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 

         เปูาประสงค์ 
                 จ านวนนกัท่องเทีย่วและรายไดเ้พ่ิมขึน้ 
 

         ตวัชี้วัด 
                 1. รายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ร้อยละ 10 
                 2. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
                 3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
 

         กลยุทธ ์
                 1. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการและกลไกการท่องเที่ยว 
                 2. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว 
                 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
                 4. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว 
                 5. พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน 
 

         เปูาประสงค์ 
                 เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมัน่คงทางสังคมอยา่งทัว่ถงึ 
 

         ตวัชี้วัด 
                1.    อัตราส่วนการจับกุมคดียาเสพติดลดลง 
                2.    ร้อยละท่ีลดลงต่อปีของคดีอาญาจ าแนกแต่ละประเภท 
                3.    ร้อยละสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 

         กลยุทธ ์
                 1. ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
                 2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                 3. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
                 4. สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและ  
                     สิง่แวดล้อม อยา่งคุม้ค่าและเป็นธรรม 
 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี เน้น
พัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษาข้ันอุดมศึกษา และสนับสนุนสถาบันการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 

 

 วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 

 “ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน การค้าผ่านแดนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ” 
 

พันธกิจ 
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว 
๓. จัดหา และพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพ และปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ   
ท่องเที่ยว 
๔. ผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร และการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้ง  
ภายในและต่างประเทศ 
๕. แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่สามารถเข้าถึง

ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๔ เปูาประสงค์ ๑๑ กลยุทธ์ 
๑. การส่งเสริมความ ปลอดภัยและคุณภาพ ในการผลิต และส่งออก สินค้าเกษตร และเกษตร
อุตสาหกรรมที่ได้ มาตรฐาน 
2. ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้ มาตรฐาน๑. พัฒนากลไกในการ
เพ่ิมผลผลิตให้ได้ มาตรฐาน 
3. เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาด และ การประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
4. ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ใน การเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 
5. การเพ่ิมศักยภาพการ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อย่างสร้างสรรค์ 
6. เพ่ิมรายได้และจ านวนนักท่องเที่ยว  
7. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
8. พัฒนาปัจจัยพ้ืนบานสินค้าบริการอย่าง มีคุณภาพ 
9. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
10. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

    2.1 วิสัยทัศน์  
“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา 

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

    2.2 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 

   2.3 เปูาประสงค์ 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม
ผลผลิตทางการเกษตร     
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สี่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้บริการอย่างครอบคลุม  
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน      

  6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย    
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   2.4 ตัวชี้วัด 
 เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการที่ด าเนินงาน  
 

   2.5 ค่าเปูาหมาย 
1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม   
ผลผลิตทางการเกษตร     
2. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น         
4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้บริการอย่างครอบคลุม  
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน       
6. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย            

  

2.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีจุดเด่นละจุดแข็ง ดังนี้ 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีทรัพยากรน้ า และทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์  

2. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม พื้นท่ีส่วนใหญ่ประชาชนในต าบลท าการเกษตร 
สามารถรองรับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจได้ และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ  
3. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้ส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยยึด
แนวทางตามพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ได้พัฒนาสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการ
คมนาคม  ได้บริการอย่างครอบคลุม 
5. องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีของท้องถิ่น 

 ด้วยสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งทรัพยากร
ดิน และทรัพยากรน้ า ที่เหมาะสมแก่การท าการเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงน ามาเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าด้วย “พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่ม่ันคง ชุมชน
เข้มแข็ง   ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยังยืน” 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (เป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) S.W.O.T 

สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

1. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการร่วมมือกัน ในการบริหารจัดการและ
พัฒนาต าบล 
2. มีทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดินที่อุดมสมบูรณ์และ
เพียงพอ 
3. สถานที่ตั้งติดถนนสายหลัก เชื่อมต่อตัวเมืองและ
จังหวัดใกล้เคียง ท าให้เกิดการขนส่งสินค้าสู่ตลาดได้
รวดเร็ว 
4. สถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ ท าให้สะดวก
ต่อการติดต่อประสานงาน 
5. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
6. พนักงานส่วนต าบลมีศักยภาพความพร้อมในการ
ท างาน 

1. งบประมาณเพ่ือพัฒนาไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการและการแก้ไขปัญหา 
2. ขาดเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติราชการ 
3. เยาวชนบางส่วนมีปัญหายาเสพติด และอบายมุข 
4. ประชาชนบางส่วนยังมีการแบ่งพรรค แบ่งพวก 
ขาดความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities: O) อุปสรรค (Threats: T) 

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การส่งเสริมสนับสนุนใน
การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาคัด
สรรงบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วย
ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
4. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมมากข้ึน จาก
การปรับขนาดองค์กรหรือยกฐานะ 
 

1. ทรัพยากรที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด 
2. ต้นทุนในการผลิต เช่น น้ ามัน ค่าแรง มีอัตรา
เพ่ิมข้ึน 
3. ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
4. ค่าครองชีพมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมี
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
5. การแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือ
ผลประโยชน์ในระยะสั้น 
6. พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป 
ตามกระแสของวัฒนธรรมตะวันตก ท าให้ประชาชน
ในท้องถิ่นหันไปใช้สินค้าและเทคโนโลยีที่ฟุุมเฟือย 
ส่งผลท าให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินเพิ่มขึ้น 
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แผนผัง ยุทธศาสตร์ 
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      แบบ ยท. 03 
 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัด 
 

 1 ยุทธศาสตร์ การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือใหป้ระชาชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
ประชาชนมีการอนุรักษ์ศิลปะ 

จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การอนุรักษ์ศิลปะ จารีต

ประเพณี  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 

 
4. แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีการ
อนุรักษ์ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

การอนุรักษ์
ศิลปะ จารีต

ประเพณี  
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การอนุรักษ์ศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             ส านกัปลดัอบต. 
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2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร     

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มี
อาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมผลผลิต
ทางการเกษตร     

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร     

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน มีอาชีพมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม
ผลผลิตทางการเกษตร     

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มีอาชีพมี

รายได้เพ่ิมข้ึน ส่งเสริม
ผลผลิตทางการเกษตร     

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

 

4. แนวทางการพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

- ส่งเสริมและสนับสนุน
การผลิต/ผลิตผลทาง
การเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ โดยยึดแนวทาง
พระราชด าริ “เศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

มีความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน มี
อาชีพมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความปลอดภัย

ในชีวิต และ
ทรัพย์สิน มี

อาชีพมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สิน 
มีอาชีพมีรายได้

เพ่ิมข้ึน  

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             ส านกัปลดัอบต. 
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3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม 
ได้บริการอย่างครอบคลุม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือให้การสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้
บริการอย่างครอบคลุม 

ประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวก
และปลอดภัย 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
การสาธารณูปโภค – 

สาธารณูปการ และการ
คมนาคม ได้บริการอย่าง

ครอบคลุม 

ประชาชนได้สัญจรได้
อย่างสะดวกและ

ปลอดภัย 

เพ่ือให้การ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และการ
คมนาคม ได้บริการ
อย่างครอบคลุม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

 
4. แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนนสะพาน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
ระบบน้ าเสีย และ
ซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค ที่ได้รับ
ความเสียหายจากสา
ธารณภัย 
 

การสาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ และ
การคมนาคม ได้

บริการอย่าง
ครอบคลุม 

ประชาชนได้
สัญจรได้อย่าง
สะดวกและ
ปลอดภัย 

เพ่ือให้การ
สาธารณูปโภค – 
สาธารณูปการ 
และการคมนาคม 
ได้บริการอย่าง
ครอบคลุม 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             กองชา่ง 
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4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม  

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค 
และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน  

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และ
การดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี การปูองกันโรค และการดูแล
สุขภาพตนเองของประชาชน 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
การสร้างสุขภาพ การปูองกัน

โรค และการดูแลสุขภาพ
ตนเองของประชาชน 

การดูแลสุขภาพตนเอง
ของประชาชน 

เพ่ือสร้างสุขภาพ การ
ปูองกันโรค และการ
ดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

 
4. แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขและชุมชน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่ดี 

การดูแลสุขภาพ
ตนเองของ
ประชาชน 

เพ่ือสร้างสุขภาพ 
การปูองกันโรค 
และการดูแล
สุขภาพตนเองของ
ประชาชน 

การสร้างสุขภาพ 
การปูองกันโรค 
และการดูแล

สุขภาพตนเองของ
ประชาชน 

 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
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5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ส่งเสริมการดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
4. แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ

พัฒนา 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 
ส่งเสริมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             กองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
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6 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

 1. เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

2. กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดกลยุทธ์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่
ดีและมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

3. ค่าเป้าหมาย 
 

ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดค่าเป้าหมาย 
พัฒนากระบวนการบริหาร

จัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

การบริหารจัดการที่ดี
และมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

 
4. แนวทางการพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา ค่าเป้าหมาย เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดแนวทาง
การพัฒนา 

พัฒนาการบริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ปกคอรงในระบอบ
ประชาธิปไตย 

พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการที่ดีและ

มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

การบริหาร
จัดการที่ดีและมี

ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 5 . หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 
 

             ส านกัปลดั 
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1 
 

รายละเอียด ยท 04   13 แผ่น 
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2 
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ส่วนที่  ๔ 
แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๔.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  แนวทางที่ 1 การพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา พัฒนาทักษะเพ่ือการเตรียมความพร้อม 
        รอง รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาเพิ่มช่องว่างทางการรับรู้ข่าวสาร 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนพร้อมรองรับการสู่ประชาคม 
        อาเซียน 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต/ผลิตผลทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
      สารพิษ โดยยึดแนวทางพระราชด าริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

      ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
   แนวทางที่ 1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 

      ระบบน้ าเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความเสียหาย 
      จากสาธารณภัย 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบไฟฟูา น้ าประปา ระบบจราจร  
แนวทางที่ 3 การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
                 การเกษตรและอ่ืนๆ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการพัฒนาด้านสังคม 
  แนวทางที่ 1 การพัฒนา ส่งเสริมการสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุขและชุมชน 
แนวทางที่ 3 การพัฒนา สนับสนุนการแก้ไข ปูองกัน และต่อต้านยาเสพติด 
แนวทางที่ 4 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและ 
                 ทรัพยส์ิน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
  แนวทาง ที่ 1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แนวทางที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงคุณภาพ 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
แนวทางที่ 1 การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

      การพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางที่ 2 การพัฒนา ส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

      บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ 
      ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

แนวทางที่ 3 การพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
      ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

แนวทางที่ 4 การพัฒนา ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของ 
      บุคลากร ในการเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางที่ 5 การพัฒนา สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 
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ส่วนที่ 5  
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน  ตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้            ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  พัฒนา 

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่

ปี ประกอบด้วย  
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
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(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ  

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา  
ท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น

แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก 
4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นที่

จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ 4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท 
เช่น การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ่บ้านโดยราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็น
อย่างไรนั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถ่ายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง ( Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง ( Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝุายที่เก่ียวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝุาย
ควรต้องรู้ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรง
ก็ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งใน
บางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่ของ
ข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึง
จะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology) 
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2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกัน
หนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการ
แจกของให้แก่ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อน หรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่ง
อาจส่งผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยู่ตลอดเวลา
ของประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ ( Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พึ่ง 
แห่งตน ” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละ

พ้ืนที่ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ 
(ชุมชนในเมือง) บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความ
ร่วมมือ บางพื้นที่อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี 
ก่อให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้อง
เข้าใจผลกระทบที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุค
ปัจจุบัน ต้องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่
ชอบสิ่งที่เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับ
สังคมประชาธิปไตยเสมอ ส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม

อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.            
ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็น
ต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า 
ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
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 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการ
คาดการณ์การพัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน  10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์  อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่
ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้
ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ  
วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน ๖ 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการน าครูชาวต่างชาติเข้ามา
สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนในพ้ืนที่ เพื่อน าร่องไปสู่โครงการอื่นๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะใน
การสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประชาชนในต าบลทุ่งกระพังโหม นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งกระพังโหม องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  ได้สนับสนุนการท ากิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม 
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๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหาด้านราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมและ

สนับช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่น ตลาดนัดภายในหมู่บ้าน เพ่ือน าผลผลิตทางการเกษตรมาจัดจ าหน่าย ไม่ต้องผ่าน
ผู้พ่อค้าคนกลาง 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน หรือการ
อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จ าเป็น 
เป็นต้น 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
 ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก 

SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว                 
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น  ปัญหา

การ 
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี  
ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา  คนจะท าผิด
กฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง

ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ

ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ  

 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 

 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
ในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการท า
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจ าต้อง
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 
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ภาคผนวก 
********************* 

การติดตามและการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548  และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 
  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงาน หลายฝุายนี้ จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 การติดตาม  ( monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ ( feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งหากไม่มีระบบในการติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   
ท าให้ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่า
ที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบการติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ( cost-effective) 
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ 
 การประเมินผล เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินงานเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขตหรือการยุติการด าเนินการ ซึ่งข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ( feedback)ที่สามารถน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 
 
 
 
 



100 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
พ.ศ. 2548  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งมีองค์ประกอบดังนี้ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ และมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือก
อีกได้ 
  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหลายหน่วยงาน หลายฝุายนี้ จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 
 การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/การรายงานผลการติดตามฯ 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม ก าหนดให้
มีการติดตามและประเมินผลแผนฯปีละ 2 ครั้ง คือภายในเดือนมษายนและตุลาคมของปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศ โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน 
 
สรุปการติดตามในแบบภาพรวม 
 

 
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...............องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม
....................................................... 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ......................................................................................................... 

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  

3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
3. การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ   
4. การพัฒนาด้านสังคม   
5. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   

รวม   
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ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8.) การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    
9.) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

รวม    
 

 
5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ......การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม.................... 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



103 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 .......การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.................... 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ........การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ................ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 .......การพัฒนาด้านสังคม................ 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 .......การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว.......... 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ..........การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี........... 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

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

ภาพรวม  
 
 
4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีรูปแบบและรายละเอียดที่หลากหลายในการจัดท าแผน การน าเสนอ
ข้อมูลปัญหาต่างๆ ความเดือดร้อนของประชาชน เพ่ือน าโครงการมาบรรจุลงในแผนพัฒนาอยากให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น (ประชาคมหมู่บ้าน) และการประชาคมต าบล เพ่ือจะได้ข้อมูลโดยตรงจาก
ประชาชนในหมู่บ้านอย่างแท้จริง การจัดท าแผนพัฒนาจึงมีส่วนที่ส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารงาน เพราะแผนเป็น
เครื่องแห่งการพัฒนา เพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map)           แบ บ ยท. 02 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ      3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์        4. การสาธารณูปโภค –           5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ          6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พัฒนาส่งเสริมการดูแลทรัพยากร          ศิลปะจารีตประเพณี            สาธารณูปการ      การปูองกันโรค และการดูแล  ประชาชน ในการปกครอง 
 มีอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมผลผลิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                  และการคมนาคม      สุขภาพตนเองของประชาชน  ระบอบประชาธิปไตย          
ทางการเกษตร                 ได้บริการอย่างครอบคลุม     
 

 
      ค่าเป้าหมาย   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ           เพื่อให้ให้มีการอนุรักษ์          เพื่อให้การสาธารณูปโภค –           เพ่ือให้พฤติกรรมการสร้างสุขภาพ          เพื่อให้การมีส่วนร่วมของ 

มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พัฒนาส่งเสริมการดูแลทรัพยากร          ศิลปะจารีตประเพณี            สาธารณูปการ      การปูองกันโรค และการดูแล              ประชาชน ในการปกครอง 
 มีอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมผลผลิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                  และการคมนาคม      สุขภาพตนเองของประชาชน              ระบอบประชาธิปไตย          
ทางการเกษตร                 ได้บริการอย่างครอบคลุม                

 
      กลยุทธ์   เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ           เพื่อให้ให้มีการอนุรักษ์          เพื่อให้การสาธารณูปโภค –           เพ่ือให้พฤติกรรมการสร้างสุขภาพ          เพื่อให้การมีส่วนร่วมของ 

มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน พัฒนาส่งเสริมการดูแลทรัพยากร          ศิลปะจารีตประเพณี            สาธารณูปการ      การปูองกันโรค และการดูแล  ประชาชน ในการปกครอง 
 มีอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมผลผลิต ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                  และการคมนาคม      สุขภาพตนเองของประชาชน              ระบอบประชาธิปไตย          
ทางการเกษตร                 ได้บริการอย่างครอบคลุม                

 
     

      แผนงานศาสนา วัฒนธรรม  แผนงานการสร้างความ               แผนงานอุตสาหกรรม       แผนงานการรักษาความ           แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

     แผนงาน     แผนงานการเกษตร  และนันทนาการ  เข้มแข็งของชุมชน      และการโยธา      สงบภายใน 
          แผนงานการศึกษา แผนงานพาณิชย์      แผนงานงบกลาง                    แผนงานสาธารณสุข 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

วิสัยทัศน์ 
 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจที่มั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ภูมิปัญญา มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 
Strategy Map 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ การพัฒนาด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
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1.พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างครอบคลุมทั่วถึง 
2.ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4.การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชด าริ  “เศรษฐกิจแบบพอเพียง”  
5.ส่งเสรมิการศึกษา ส่งเสริมอาชีพประชาชน 
6.พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

-25- 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน มีอาชีพมีรายได้เพิ่มข้ึน ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร    2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ส่งเสริมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน        4. การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ และการคมนาคม ได้บริการอย่างครอบคลุม 
5. ส่งเสริมพฤติกรรมการสร้างสุขภาพ การปูองกันโรค และการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชน   
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย              
  
      
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ การพัฒนาด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเท่ียว 

 

- พัฒนาการศึกษาและส่งเสริม
การศึกษา พัฒนาทักษะเพื่อเตรียม
ความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
- เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
- ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

- พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรม
อาชีพให้ประชาชนพร้อม
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิต/ผลิตผลทางการเกษตร
ปลอดภัยจากสารพิษ โดยยึด
แนวทางพระราชด าริ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

- ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน
สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
ระบบน้ าเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค ที่ได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัย 
- พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา ระบบ
จราจร 
- พัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และ
ระบบชลประทานเพื่อการอุปโภค 
บริโภค การเกษตรและอื่น ๆ 
 

- ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
- ส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุขและชุมชน 
- สนับสนุนการแก้ไข ปูองกัน 
และต่อต้านยาเสพติด  
- ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานบรรเทาสาธารณ
ภัย และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและ
เชิงคุณภาพ 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี 

- พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกคอรงใน
ระบอบประชาธิปไตย 
- ส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 การปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
 - ส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  
- ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและ
วัฒนธรรมการท างานของบุคลากร ในการ
เตรียมความพร้อมส าหรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
- สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอาคารสถานที่ 
 


