
 
รายงานการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ประจําปงบประมาณ 2562 

 

 
ของ 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

• งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
• สํานักปลัด 

 
 



 
 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และ ขอ ๓๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ไดกําหนดใหมีการ
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 

ในการนี้  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงไดดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบ  คณะกรรมการหวังเปนวารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  สามารถแกไข
ปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 



 
 
 
เรื่อง                    หนา  
 
สวนท่ี  1  บทนํา            ๑–๑๔ 
 
สวนท่ี  ๒  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน        ๑๕–๓๓ 
 
สวนท่ี  ๓  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓๔-๔๒ 
 
สวนท่ี  ๔  สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562     

     แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)          ๔๓ 
     แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางตามยุทธศาสตร  
         การพัฒนา 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)          ๔๔ 
          (๒)  สรุปรายงานผลการดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 256๒         ๔๕ 
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณา  ๔๖-๕๔ 
         การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการ เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา 
         ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
     สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการตาม Kpis (Key Performance Indicator) ๕๕-๖๑  
         และผลกระทบ (Impact)   

 
สวนท่ี  ๕  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการ  ๖๒-๘๕     
              ใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
สวนท่ี  ๖  ผลการประเมินความพึงพอใจ        ๘๖-๙๙
        
สวนท่ี  ๗  ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        ๑๐๐ 
 
สวนท่ี  ๘  ภาพการดําเนินงาน              ๑๐๑-๑๐๙
        
 
ภาคผนวก 
  

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



~ ๑ ~ 
 

สวนที่ ๑ 
 
 

 
เนื่องดวยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗  ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับ    

ท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒  ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ  เพ่ือประชาชน  
ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ 
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด     
ท้ังทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง  โดยใหจัดทําตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  
ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมี
ประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชนในทองถ่ิน   

 

ในการนี้  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการบูรณา
การรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนา
ทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

 
๑) เปนการลด... 

 
 

บทนําบทนําบทนํา   

                              



~ ๒ ~ 
 

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  เพราะฉะนั้น  จึงตองมีการติดตามและประเมิลผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑   ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  และแกไข  เพ่ิมเติม  เปลี่ยนแปลง  ไปแลว  แตตอมาได
ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และไดประกาศใชไปเม่ือวันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  เพราะฉะนั้น  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จะตองดําเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินดังกลาว  ซ่ึงประกอบไปดวย   

 

 ๑.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท้ังนี้  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
ไดประกาศใชเม่ือวันท่ี  ๒7  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒     
   

๒.  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  
เพ่ือรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   

 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จึงตองดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ข้ึน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ขอ ๒๙  ดังนี้ 

(๑)  กําหนดแนวทาง... 
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  (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  (แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒)                                      

 

 
 
 
“ระบบติดตาม” เปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง 

“ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร 
เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชา ในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ี
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขา
หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดาน
ตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
โครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน
โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ี
ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับ
ความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ี
จะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ี
จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข 
การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึง
เปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีได 

ดําเนินการ... 
 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและ
ประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจาก 
การติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใช
ขอมูลท่ีเก็บรวบรวม 

   

ดังนั้น  การติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใดจะดําเนินการตอหรือยุติ
โครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  
ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุ
ทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอ
ความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบ
เพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตาม
วัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไป
ตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวน
รวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับ  จากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหาร
ทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  และการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือ
ยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา  ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและ
ประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  
องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงาน
ราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

ความสําคัญ... 
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ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตาม
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนด
ทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรม
ตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิด
ความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองต้ังรับให
ม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือ
พบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทาย
เม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีต้ัง
ไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 
 
 

๔.  ข้ันตอนการ... 
 
 

 
 
 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ (๕) ขอ  ๒๘  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและ

อาจไดรับการคัดเลือกอีกได (ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ  ๑๑)  แตท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ได
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง คําสั่งท่ี  ๗๖/๒๕๖๑ 
ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖ ขอ  ๒๘  ซ่ึงคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไว
เปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๓)  ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๒    

 
ข้ันตอนท่ี ๕ ... 

๔.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ  ๓๐ (๕)  ท่ี
แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๓        

 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๕.  กรอบ... 

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดย
อยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑  ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ขอ  ๗  และคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)  ดังนี ้

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  วิสัยทัศน  
พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของ
ประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

 
 
 

๒)  ดานงาน... 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

                              



~ ๙ ~ 
 

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เ ด็กไดรับการศึกษาบั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ   ผู พิการ ผูปวยเอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปน
ชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  
ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย

พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

 
 

๕.๒  การวิเคราะห... 

                              



~ ๑๐ ~ 
 

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  

ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลนั้นมี
หมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตเทศบาลและเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการ 
บูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน        

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  
  ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตร  และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ปงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม   

๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดใน
พ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 

๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 

๖.  ระเบียบ วิธีการ... 
 

                              



~ ๑๑ ~ 
 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  

ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนํา
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

 
(๒)  วิธีการเก็บรวมรวม... 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน  แผนการ
ดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
 
   

     สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะตองดําเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ 

       (๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ   

(๑.๑)  แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
การพัฒนา 
   (๑.๒)  ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-plan :  Electronic Plan)      
  (๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   

(๒.๑)  แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  เพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance 
Indicator) และผลกระทบ (Impact)  ดําเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยใหผูรับผิดชอบโครงการ
เปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือคณะกรรมการ  
หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม 

(๒.๔)  การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยไดมีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางในภาพรวม 

 
แบบท่ี  ๓/๓...   

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางในแตละยุทธศาสตร 

๗.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(แบบท่ี ๓/๒ และ ๓/๓  ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร) 

แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ     
 
 
 

๑)  ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน                         

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบตัิ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูให
การสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง     

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย    

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

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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สวนที่ 2 
 
 
 

 
 

1.1  ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล  เดิมตําบลหวยยาง แยกออกมาจากตําบลดานชาง  เปนตําบล  
1  ใน 9  ตําบลของอําเภอบัวใหญ  ซ่ึงปจจุบันแยกการปกครองออกเปน  12  หมูบาน  และไดยกฐานะจากสภา
ตําบลหวยยางเปนองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เม่ือป  พ.ศ. 2539  ตําบลหวยยาง  มีอาณาเขตพ้ืนท่ีอยู
ติดกันทองถ่ินใกลเคียง และจังหวัดใกลเคียง   ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลขุนทอง 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตองคการบริหารสวนตําบลดานชาง     
  ทิศใต  ติด       เขตเทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด และ อบต.หนองแจงใหญ    
  ทิศตะวันตก ติด เขตองคการบริหารสวนตําบลบึงพะไล อ.แกงสนามนาง  
 

โดยตําบลหวยยาง  ตั้งอยูทางทิศใตของอําเภอบานบัวใหญ  อยูในเขตการปกครองของอําเภอบัวใหญ  
หางจากตัวอําเภอระยะทาง  15 กิโลเมตร  ตําบลหวยยาง  มีพ้ืนท่ีประมาณ  59.86 ตารางกิโลเมตร เนื้อท่ี 
30,443 ไร  โดยมีพ้ืนท่ีแยกเปนรายหมูบาน  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน ประชากร 
1 ดานชาง 675 
2 ดอนกระชาย 431 
3 หวยยาง 841 
4 ขามเตี้ย 907 
5 หวยครอ 338 
6 ดงบัง 757 
7 เกาง้ิว 554 
8 บุไทย 482 
9 หนองหญาปลอง 897 

10 สระไผ 226 
11 ดงสวาง 772 
12 หนองไผงาม 627 

   

สภาพทั่วไปและขอมลูพื้นฐาน 

๑.  ดานกายภาพ 
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แผนที่องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวดันครราชสีมา 

 

 
 

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
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คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

  1.  นายสมปอง  จันปญญา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  2.  นายนายวิชัย  ศรีบุตรสี  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  3.  นายบุญสวน พลศรีราช  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  4.  นายจีระศักดิ์  วงศชาลี  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   

   
 

โครงสรางคณะผูบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก 
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

1.  นางฉวี  โสดก                     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
2.  นายอุดร   จัดนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  1 
3.  นายสันต   ขอเสริมกลาง         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง หมูท่ี  2 
4.  นายสงวน  ตรวจนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  2 
5.  นายแสงวิจิตร  ทับอาสา สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  3 
6.  นางปารมี   บุตรชานนท สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
7.  นายพิสิทธิ์  กองทุงมน   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  4 
8.  นายสุข  ราชตั้งใจ        สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  5 
9.  นายสมาน  พันธุมี  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
10. นายดาว  ผางเวทย               สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี  6 
11. นายชนะชัย  วฒันาพุฒ ิ สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
12. นายหนูเพียร  โคกสีนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   7 
13. นายคําพา  สุวิชัย                 รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
14. นายประเสริฐ  สาอุตม           สมาชิกสภา อบต.หวยยาง  หมูท่ี 8 
15. นายเสง่ียม  หาชัยอินทร  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
16. นางหอมจันทร  สงสุรีย สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   9 
17. นายอาคม  พลยางนอก  สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
18. นายบุญมี  ศรีบุตรศรี      สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   10 
19. นายวิชิต  ศึกษา         สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   11 
20. นางนภาศรี  ปองลอด   สมาชิกสภา  อบต.หวยยาง  หมูท่ี   12 
 
 

 
              

 

โครงสรางการแบงสวนราชการ  (จํานวน  6  สํานัก/กอง) 
พนักงานสวนทองถิ่น พนักงานจาง 

๑.  สํานักงานปลัด 
(1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
(2)  หัวหนาสํานักปลัด   
(3)  นักทรัพยากรบุคคล   
(4)  นักวิเคราะหนโยบายและแผน   
(5)  นิติกร 
(6)  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน   
(7)  เจาพนักงานธุรการ   
(8)  เจาพนักงานงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
   
 

-  พนักงานจางท่ัวไป  
    (๑)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาพนักงานธุรการ)   
    (๒)  คนงานท่ัวไป(พนักงานขับรถยนต)   
    (3)  คนงานท่ัวไป(แมบาน) 
    (4)  ยาม 
-จางเหมาบริการ 
    (1)  แมบาน 
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๒.  กองคลัง 
(1)  ผูอํานวยการกองคลัง   
(2)  นักวิชาการเงินและบัญชี  
(3)  นักวิชาการจัดเก็บรายได 
(4)  นักวิชาการพัสดุ  
(5)  เจาพนักงานการเงินและบัญชี   
(6)  เจาพนักงานพัสดุ   

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (1)  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผช.จนท.การเงินและบัญชี) 
-  จางเหมาบริการ 
   (1) ผช.เจาหนาท่ีพัสดุ 
 

๓. กองชาง 
(1)  ผูอํานวยการกองชาง     
(2)  นายชางโยธา    

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูชวยชางไฟฟา 
-  จางเหมาบริการ   
   (๑)  ผูชวยชางโยธา   

๔.  กองการศึกษา 
(1)  ผูอํานวยการกองการศึกษา     
(2)  นักวิชาการศึกษา  
(3)  เจาพนักงานธุรการ    
(4)  ครู  จํานวน  1  ตําแหนง 

-  พนักงานจางตามภารกิจ   
   (๑)  ผูดูแลเด็ก)  จํานวน  3  ตําแหนง 
-  พนักงานจางท่ัวไป 
   (1)  คนงานท่ัวไป(ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ) 
 

5.  กองสงเสริมการเกษตร 
(1)  ผูอํานวยการองสงเสริมการเกษตร 
(2)  เจาพนักงานการเกษตร 

-  พนักงานจางท่ัวไป 

    (1)  คนงานท่ัวไป 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
(1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   
(2) นักพัฒนาชุมชน   
 

 

รวม จํานวน  24  คน จํานวน  ๑5  คน 
  

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 1 สํานัก กับอีก  5  กอง 
ท้ังหมด  6  สวนราชการ  พนักงานสวนทองถ่ิน  จํานวน  24  คน  พนักงานจาง  จํานวน  ๑5  คน  รวมท้ังสิ้น  
39  คน  โดยมีภารกิจการบริหารงานดังนี้ 

1.  สํานักงานปลัด 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทําแผนพัฒนาตําบลการจัดทํารางขอบังคับการ

จัดทําทะเบียนคณะผูบริหาร  สมาชิก อบต. การดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจการให
คําปรึกษางานในหนาท่ีและความรับผิดชอบการปกครอง  บังคับบัญชา  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
การ บริหารงานบุคคลของ อบต. ท้ังหมด  การดําเนินการ  เก่ียวกับการอนุญาตตางๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี
เก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  ๑๐  งาน  คือ 
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1.1  งานบริหารท่ัวไป   
   -  งานสารบรรณ 
   -  งานอํานวยการและขอมูลขาวสาร 
   -  งานบริหารงานบุคคล 
   -  งานเลือกตั้ง 
   -  งานวิชาการเกษตร 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว  
   -  งานอ่ืนท่ีไมอยูในความรับผิดชอบสวนใด 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  1.2  งานนโยบายและแผน   
  -  งานนโยบายและแผนพัฒนา 
  -  งานวิชาการ 
  -  งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร 
  -  งานงบประมาณ 
  -  งานขอบัญญัติ  อบต. 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.3  งานกฎหมายและคดี   

  -  งานกฎหมายและนิติกรรม 
  -  งานการดําเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
  -  งานรองเรียนรองทุกขและอุทธรณ 
  -  งานระเบียบการคลัง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
1.4  งานตรวจสอบภายใน 

  -  งานตรวจสอบภาย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

แผนการสาธารณสุขและขอบังคับตําบลการวาง แผนการสาธารณสุขและการประมวลผลและ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ ท่ีเก่ียวของกับสาธารณสุขงานเฝาการระวังโรคการเผยแพรฝกอบรมการใหสุขศึกษาการ
จัดทํางบประมาณตามแผนงานสาธารณสุขงานดานสิ่งแวดลอม  ใหบริการสาธารณสุข  การควบคุมการฆาสัตว  
จําหนายเนื้อสัตวและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของคือ 

1.๕  งานอนามัยและส่ิงแวดลอม     
  -  งานสุขาภิบาลท่ัวไป 
  -  งานสุขาภิบาลโรงงาน 
  -  งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

      -  งานอาชีวอนามัย 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๖  งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข    
  -  งานอนามัยชุมชน 
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  -  งานสาธารณสุขมูลฐาน 
  -  งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

       -  งานปองกันยาเสพติด 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๑.๗  งานรักษาความสะอาด    
  -  งานควบคุมสิ่งปฏิกูล 
  -  งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 
  -  งานกําจัดมูลฝอยและน้ําเสีย 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๘  งานควบคุมและจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  -  งานสงเสริมและเผยแพร 
  -  งานควบคุมมลพิษ 
  -  งานศึกษาและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

                           -  งานติดตามตรวจสอบ 
   -  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  ๑.๙  งานควบคุมโรค    

  -  งานการเฝาระวัง 
  -  งานระบาดวิทยา 
  -  งานโรคติดตอและสัตวนําโรค 

      -  งานโรคเอดส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

   ๑.๑๐  งานบริการสาธารณสุข 
   -  งานรักษาและพยาบาล 
   -  งานชันสูตรสาธารณสุข 
   -  งานสัตวแพทยและกิจการโรงฆาสัตว 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

2.  กองคลัง     
มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและทะเบียนรับ-รายเงินทุกประเภทงานเก่ียวกับการเงินการ

เบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน  การนําสงเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติเงินได ประเภทตางๆ  
การเบิกตัดปการขยายเวลาเบิกจายงบประมาณการหักภาษีและนําสงเงินคงเหลือประจําวันการรับ และจายขาด
เงินสะสมของ อบต.  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชนจากสิ่งกอสรางและทรัพยสินของอบต.    
ตรวจสอบงานของจังหวัดและสํานักงานตรวจเงินแผนดินการเรงรัดใบสําคัญและเงินยืมคางชําระ การจัดเก็บ ภาษี  
การประเมินภาษี  การเรงรัดจัดเก็บรายได  การพัฒนารายได  การออกใบอนุญาตและคาธรรมเนียมตางๆ และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน คือ 
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2.1 งานการเงิน     
   -  งานรับเงิน – เบิกจายเงิน 
   -  งานจัดทําฎีกาเบิกจายเงิน 
   -  งานเก็บรักษาเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
2.2  งานบัญชี    

   -  งานการบัญชี 
   -  งานทะเบียนคุมการเบิกจาย 
   -  งานการเงินและงบทดลอง 
   -  งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได    

  -  งานภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา 
  -  งานพัฒนารายได 
  -  งานควบคุมกิจการคาและคาปรับ 
  -  งานทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ    

  -  งานทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี 
  -  งานพัสดุ 
  -  งานทะเบียนเบิกจายวัสดุครุภัณฑและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
3.  กองชาง   

มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับการสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ ใชจายเงินของ อบต.การอนุมัติ 
เพ่ือ ดําเนินการตามโครงการท่ีตั้งจายจากเงินรายไดของ อบต. งานบํารุงซอม และจัดทําทะเบียน  สิ่งกอสราง ท่ี
อยูในความรับผิดชอบของ อบต.การใหคําแนะนําปรึกษา เก่ียวกับการจัดทําโครงการ และการออกแบบ กอสราง 
แกอบต. และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซอมแซม วัสดุครุภัณฑ   และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ แบงสวนราชการภายในออกเปน  4  งาน  คือ 
  3.1  งานกอสราง       

-  งานกอสรางและบูรณะถนน 
  -  งานกอสรางและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
  -  งานระบบขอมูลและแผนท่ีเสนทางคมนาคม 
  -  งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร     

  -  งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 
  -  งานวิศวกรรม 
  -  งานประเมินราคา 
  -  งานควบคุมการกอสรางอาคาร 
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  -  งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 
  -  งานออกแบบ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.3  งานประสานสาธารณปูโภค     

  -  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
  -  งานขนสงและวิศวกรรมจราจร 
  -  งานระบายน้ํา 
  -  งานจัดตกแตงสถานท่ี 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  3.4  งานผังเมือง    

  -  งานสํารวจและแผนท่ี 
  -  งานวางผังพัฒนาเมือง 
  -  งานควบคุมทางผังเมือง 
       -  งานจัดรูปท่ีดินและฟนฟูเมือง 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
     มีภาระหนาท่ีเก่ียวกับ การปฏิบัติงานทางการศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะหวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 

การแนะแนว การวัดผลประเมินผลการพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษาของมาตรฐานสถานศึกษา การ
จัดบริการสงเสริมการศึกษา การใชเทคโนโลยีทางการศึกษา การเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา สงเสริมการวิจัยการ
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูลสถิติการศึกษาเพ่ือนําไปประกอบ  การพิจารณา กําหนดนโยบาย แผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติ ในการจัดการศึกษา การเผยแพรการศึกษา และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  แบงสวน
ราชการภายในออกเปน  ๓  งาน  คือ 
  4.1  งานบริหารงานการศึกษา    

  -  งานบริหารวิชาการ 
  -  งานนิเทศการศึกษา 
              -  งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  -  งานลูกเสือและยุวกาชาด 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
  4.2  งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

  -  งานหองสมุด  พิพิธภัณฑ  และเครือขายทางการศึกษา 
  -  งานกิจการศาสนา 
  -  งานสงเสริมประเพณี  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  -  งานกิจการเด็กและเยาวชน 
  -  งานกีฬาและนันทนาการ 

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
4.3  งานฝายกิจการโรงเรียน 

  -  งานจัดการศึกษา 
  -  งานพลศึกษา 
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  -  งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลการเรียน 
  -  งานบริการและบํารุงสถานศึกษา 
  -  งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
 5.  กองสงเริมการเกษตร 
  มีภาระหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการสงเสริมการเกษตร และงานสงเสริมปศุสัตว และงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
ดังนี้ 

5.1 งานสงเสริมการเกษตร 
- งานวิชาการทางการเกษตรและเทคโนโลยี 
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุพืช 
- งานปองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
- งานเพาะชําและปุยเคมี 
- งานบรรจุภัณฑและรานคาสาธิต 
5.2 งานสงเสริมปศุสัตว 
- งานวิชาการปศุสัตวและเทคโนโลย ี
- งานสงเสริม  ปรับปรุง  ขยายพันธุสัตว 
- งานเพาะพันธุและอนุบาลสัตว 
- งานปองกัน  ควบคุมโรคติดตอ และกักสัตว 

6.  กองสวัสดิการสังคม 
มีภาระหนาท่ีเก่ียวการงานสวัสดิการสังคม ซ่ึงมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการสังคมสงเคราะห 

การสงเสริมสวัสดิ์ภาพเด็กและเยาวชนผูสูอายุ  ผูพิการ การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนหนาแนน และ
ชุมชนแออัด  และการใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคม และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียว 
ของมีท้ังหมด  ๓  งาน  ดังนี้ 
  6.1  งานสังคมสงเคราะห       

-  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานสงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.2  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน     
  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 
-    งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

  6.3  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี     
  -  งานสงเสริมอาชีพ 
  -  งานพัฒนาสตร ี

-  งานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนท่ีท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีสภาพท่ัวไปของ
พ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม มีลําหวย  คลอง  และสระน้ํากระจายตามพ้ืนท่ี  จึงเหมาะแกการทําการเกษตร 

 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศท่ัวไปของเขตพ้ืนท่ีตําบลหวยยางมีความคลายคลึงภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางโดยท่ัวไปจําแนกไดดังนี้ 
  ฤดูรอน เริ่มตนระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน อากาศรอนจัดและแลงจัดติดตอเปนระยะ
เวลานานความชื้นในอากาศมีนอย และมีพายุฤดูรอนเปนบางชวงท่ีมีคลื่นความรอนปกคลุม อุณหภูมิสูงสุด
ประมาณ 35 - 40 องศาเซลเซียส           
  ฤดูฝน เริ่มตนระหวางเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม อากาศรอนและมีพายุลมฝนฟาคะนองลมแรง
กวาปท่ีแลวและมีภาวะฝนท้ิงชวงในบางชวง  

ฤดูหนาว เริ่มตนระหวางเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิต่ําสุดประมาณ 15 องศา
เซลเซียส 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตตําบลหวยยางจํานวน รอยละ 70 มีลักษณะเปนดินรวนปน
ทราย จึงไมสามารถเก็บกักน้ําได พ้ืนท่ีเพาะปลูกสวนใหญ จะปลูกขาว ออย มันสําปะหลัง ตามลําดับ 

1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  มีแหลงน้ําท่ีใชสําหรับ  อุปโภค - บริโภค  จํานวน  41  แหง   แหลงน้ํา
ท้ัง 41 แหงเคยเปนแหลงน้ําท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติและองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการขุดลอก
แหลงน้ําและกอสรางฝายก้ันน้ําเพ่ือเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี ้
    ลําหวย  2 แหง  สระน้ํา  24 แหง 
    หนองน้ํา 2 แหง  บอน้ําตื้น - แหง 
    ลําคลอง  - แหง  บอบาดาล 12 แหง 
    บึง  - แหง  อางเก็บน้ํา 1 แหง 
    แมน้ํา  - แหง  ฝาย  - แหง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แหง  เหมือง  - แหง 

1.6  ลักษณะของไม/ปาไม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีปาไมสาธารณะ จํานวน 3 
แหง คือโคกดินแดง  โคกทําเลปาชา และโคกตลุกหิน มีตนไมท่ีชาวบานปลูกลักษณะของไมเปนไมยืนตน  ผลัดใบ 
และทางราชการปลูกในวันสําคัญของชาติ และตนไมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ 

 
 
 

 2.1 เขตการปกครอง  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประกอบดวยหมูบาน 12 หมูบานมีพ้ืนท่ีอยู
ในองคการบริหารสวนตําบลท้ังหมด 12 หมูบาน ดังนี้ 

หมูท่ี  1  บานดานชาง  ผูปกครอง  นายประสาสน  เกษนอก    ผูใหญบาน 
หมูท่ี  2  บานดอนกระชาย ผูปกครอง  นายสมศักดิ์  จงผาดกลาง ผูใหญบาน 
หมูท่ี  3  บานหวยยาง  ผูปกครอง  นายศิรวุฒิ  ศรีไสล  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  4  บานขามเตี้ย  ผูปกครอง  นายสุรศักดิ์  จอดนอก  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  5  บานหวยครอ  ผูปกครอง  นายกิตติ  หัสจะรวย  ผูใหญบาน  
หมูท่ี  6  บานดงบัง  ผูปกครอง  นายสุพิน  แสงวันดี        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  7  บานเกาง้ิว  ผูปกครอง  นายสิขจินดา  ฝายเปน  ผูใหญบาน 
หมูท่ี  8  บานบุไทย  ผูปกครอง  นายประวัติ  บุญคํามูล  ผูใหญบาน 

๒.  ดานการเมือง/การปกครอง 
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หมูท่ี  9  บานหนองหนาปลอง ผูปกครอง  นายสถาพร  โคตะล ี  กํานันต.หวยยาง  
หมูท่ี  10  บานสระไผ  ผูปกครอง  นายชุมแพ  ทองผดุง        ผูใหญบาน 
หมูท่ี  11  บานดงสวาง  ผูปกครอง  นายประวิทย  อาจจุลฬา ผูใหญบาน 
หมูท่ี  12  บานหนองไผงาม ผูปกครอง  นายศิริพงษ  ขอเสริมกลาง ผูใหญบาน 

 

 2.2 การเลือกตั้ง   
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีท้ังหมด  12  หมูบาน  ประชาชนใหความรวมมือดานการ

เลือกตั้งเปนอยางดี  เชน  การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ในป พ.ศ. ๒๕๕5  ประชาชนมาใช
สิทธิเลือกตั้ง จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล  4,260 คน  จากผูมีสิทธิเลือกต้ังท้ังสิ้น  
5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 4,260 
คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น  5,507   คน  คิดเปนรอยละ  77.35  ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขาง
สูง มีจุดท่ีนาสังเกตคือ มีการยายเขายายออกชวงท่ีจะมีการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกผูใหญบาน  สมาชิกสภา  
นายกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผูใหญบาน  การแกไขปญหาขององคการบริหารสวน
ตําบล คือ ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรมและใหรายงาน
อําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการเลือกตั้งท่ีกระทําได
และทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนองคการบริหารสวนตําบลก็ไดพยายามแกไข ใหการ
เลือกตั้งทุกประเภทมีความบริสุทธิ์  ยุติธรรม  

 

3.1  ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร   
 

จํานวน  12  หมูบาน  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน หญิง (คน) ชาย (คน)  

๑ ดานชาง 198 320 349 

๒ ดอนกระชาย 119 213 213 

๓ หวยยาง 220 431 402 

๔ ขามเตี้ย 215 466 441 

๕ หวยครอ 87 163 172 

๖ ดงบัง 215 361 400 

7 เกาง้ิว 159 287 259 

8 บุไทย 111 233 254 

9 หนองหญาปลอง 207 451 456 

10 สระไผ 51 113 109 

11 ดงสวาง 184 390 374 

12 หนองไผงาม 186 321 307 

รวมท้ังส้ิน 1,952 3,749 3,736 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ  ณ เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
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3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  (ป พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย ชวงอายุ 

จํานวนประชากรเยาวชน 722 789 อายุต่ํากวา  ๑๘  ป 

จํานวนประชากร 2,360 2,363 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ป 

จํานวนประชากรผูสูงอายุ 663 584 อายุมากกวา  ๖๐ ป 

รวม 3,745 3,736 ท้ังส้ิน  7,481  คน 
 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักทะเบียนอําเภอบัวใหญ ณ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖๒ 
 

      
   
  4.1  การศึกษา  
  ดานการศึกษาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีการจัดการดานการศึกษา  โดยมี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง จํานวน  ๒ แหง มีโรงเรียนสังกัด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จํานวน  6  แหง  ตามขอมูล  ดังนี้   
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ประจําปการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ท่ี ช่ือศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ท่ีตั้ง 

พ.ศ. 25๖๒ 
จํานวนนักเรียน 

หมูท่ี ชาย หญิง รวม 
1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 4 12 10 22 
2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงบัง 6 13 3 16 

รวม 25 13 38 
  

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขามเตี้ย 
-  มีครูผูดูแลเด็ก  จํานวน    -  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    2    คน 

    ศูนยพัฒนาเด็กเล็กดงบัง   
-  มีครูผูดูแลเด็ก   จํานวน    1  คน    
-  มีผูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน    1   คน 

 
 
 
 
 
 

4.  สภาพทางสงัคม 
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สภาเด็กและเยาวชนตําบลหวยยาง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึน จํานวน  ๑  แหง  เพ่ือเปน
องคกรเครือขายเชื่อมโยงกลุมเด็กและเยาวชนในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีมีการดําเนินงานในดานตางๆ 
เขาดวยกันอยางเปนระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองคการบริหาร
สวนตําบลหวยยางภายใตหลักการ “เด็กนําผูใหญหนุน”  ซ่ึงในปจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเปนองคกรนิติบุคคล 
ภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พุทธศักราช 2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสํานักงานตั้งอยูท่ี  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  อําเภอบัว
ใหญ  จังหวัดนครราชสีมา  โดยไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน  เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดําเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
 

ขอมูลโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จํานวนนักเรียน 

อนุบาล ประถมศึกษา 
รวม 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบานดานชาง 7 11 11 8 11 12 3 10 10 83 

 ๒. โรงเรียนบานหวยยาง 5 7 8 4 8 5 10 8 5 60 

 ๓. โรงเรียนบานขามเตี้ย 0 27 16 10 17 13 14 9 12 118 

4.  โรงเรียนบานดงบงั 0 9 10 19 16 12 13 19 10 108 

5.  โรงเรียนบานเกาง้ิว 5 5 5 6 6 8 9 7 6 57 

6.  โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 6 10 11 6 5 7 12 9 3 69 

รวมท้ังส้ิน 23 69 61 53 63 57 61 62 46 495 

หมายเหตุ  :  ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ณ  พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดงบัง  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบานดงบัง  หมูท่ี  1 

  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  12  แหง  หมูท่ี  1 – 12 
   -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน (ศสร.ร.)  6  แหง    
  -  ศูนยสาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)  12  แหง   
  -  อัตราการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  100 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมยทรัพยสิน
ประชาชน  และทําลายทรัพยสินของราชการ  ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดดําเนินการปองกันการเกิด
เหตุดังกลาว จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหาคือจากขอมูลท่ีสํารวจพบวามีการปองกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการ
แกปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นั้นไดบรรจุโครงการติดต้ังกลองวงจรปด ในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
2561-2565 เรียบรอยแลว รวมท้ังไดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะใน
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สถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจง
เตือนใหผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรง  แตจะไมใหเกิดข้ึนเลยยังเปนปญหาท่ีปจจุบันไมสามารถท่ีจะแกไขได  ท้ังท่ีมีการรวมมือกัน
หลายฝาย เปนเรื่องท่ีทางองคการบริหารสวนตําบลจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหาใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจ
หนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได              

๔.๔  ยาเสพติด 
ปญหายาเสพติดในองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรบัวใหญ ได

แจงใหกับองคการบริหารสวนตําบลหวยยางทราบนั้นพบวาในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีผูท่ีติดยาเสพ
ติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยังไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  
ประชาชน  หนวยงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางท่ีชวยสอดสองดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหา
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น เชน การณรงค  การ
ประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของอําเภอ
หรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ องคการบริหารสวนตําบลหวยยางก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด   

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินโครงการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้ 

(๑)  ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการทําบัตรผูพิการ 
(๔)  ดําเนินโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน  
(๕)  ดําเนินการโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพใหกับประชาชนท่ัวไป 
(๖)  ดําเนินโครงการสงเคราะหครองครัวผูยากไรท่ีตกเกณฑ จปฐ.    
(๗)  ดําเนินโครงการสรางและซอมท่ีอยูอาศัยใหกับผูยากไร  รายไดนอย  ผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง  
(๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(๙)  ประสานการใหความชวยเหลือของจังหวัด อําเภอ หนวยงานตางๆ ท่ีใหการสนับสนุน  
(๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 

 
 
 

            5.1 การคมนาคมขนสง 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมี บขส. แตจะมีรถโดยสารประจําทางของแตละหมูบาน 

และรถยนตสวนตัวเขาในตัวอําเภอบัวใหญ  และจะมีรถประจําทางวิ่งผานโดยวิ่งจากขนสงอําเภอบัวใหญ ผาน 
บานหนองหญาปลองหมูท่ี 9  ปลายทางคือจังหวัดนครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร (เปนเสนทางลัดไป
กรุงเทพฯ  ซ่ึงในชวงเทศกาลจะมีรถวิ่งผานเปนจํานวนมาก) 

 ๕.2  เสนทางคมนาคม 
การคมนาคมของตําบลหวยยาง มีเสนทางท่ีสามารถเขามาสูตัวตําบลได  2  เสนทางหลัก  ดังนี้ 

      ถนนทางหลวงสายโคกสี-ตะโก 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
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 ถนนภายในตําบล 
  1.  ถนน คสล.  จํานวน  ๓๐  สาย  สภาพใชงานไดดี 

2.  ถนนลูกรังในหมูบาน จํานวน  2๕  สาย สภาพใชงานไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหวางหมูบานและตําบลใกลเคียง  จํานวน  1๒  สาย  สภาพใชงาน
ไดดี แตจะลําบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จํานวน   ๑    สะพาน 
  การจัดการขนสงมวลชน  ประกอบดวย 
   -  รถโดยสารประจําทาง  สายบัวใหญ-จังหวัดนครราชสีมา 

สายบัวใหญ - จังหวัดชัยภูมิ 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สาย (๑)  บัวใหญ – แกงคอย  

(๒)  หนองคาย – กทม.  
       (๓)  อุดรธานี – กทม. 

 5.2 การไฟฟา 
การขยายเขตไฟฟา ปจจุบันมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  ปญหาคือไฟฟา

สองสวางทางหรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด  เนื่องจากมีปญหาในเรื่อง
งบประมาณไมเพียงพอ  การแกปญหาคือ  ประสานความรวมมือกันในหลายๆ ฝาย เพ่ือท่ีจะทําความเขาใจกับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี  และวิธีการท่ีจะดําเนินการแกไขอยางไร  และไดแจงประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบถึง
เหตุผลเพ่ือท่ีจะไดชวยกันแกไขปญหาใหกับประชาชน  

๕.๓ การประปา 
การประปาขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีกิจการประปาแตละหมูบานไดบริหาร

จัดการเอง และทุกหมูบานสามารถใหบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเปน ๑๐๐ เปอรเซ็นต  แตจะมี
ปญหาในปท่ีผานมามีบางหมูบานท่ีเกิดปญหาภัยแลงซ่ึงทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไดแกไขปญหาโดย
การใชเครื่องสูบน้ําจากสระหนึ่งไปยังอีกสระท่ีใชระบบประปาและสามารถแกไขปญหาใหประชาชนได องคการ
บริหารสวนตําบลก็ไดนําโครงการเก่ียวกับพัฒนาแหลงน้ําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการ
ในปตอไป  เม่ือมีงบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง  เพ่ือตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชนตอไป  แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตน้ําประปาไดจาก แหลงน้ําในแตละหมูบาน  แหลงน้ําผิวดิน  

         5.4 โทรศัพท 
ปจจุบันในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีโทรศัพทสาธารณะ เนื่องจากประชาชน

ไดนิยมใชโทรศัพทสวนบุคคลแทน ซ่ึงสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว และสามารถใชระบบอินเตอรเน็ตได เชน  
โทรศัพทมือถือ  สําหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใชระบบโทรศัพทพ้ืนฐานในการติดตอสื่อสาร  ใชอยู 

      5.5  ไปรษณีย/การสื่อสาร/การขนสง  และวัสดุ  ครุภัณฑ 
  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไมมีไปรษณีย  แตมีบริการไปรษณียจากไปรษณียประจํา
อําเภอ  ซ่ึงมี  จํานวน  1  แหง  ใหบริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวนัจันทร – เสาร (วันเสารครึ่งวัน)  
หยุดวันอาทิตย  และมีทารถขนสง  จํานวน  ๑  แหง  อยูท่ีอําเภอบัวใหญ  ใหบริการทุกๆ ชั่วโมง  และทุกวัน
  -  มีหอกระจายขาวประจําหมูบานมีครบท้ัง 12 หมูบาน 
  -  มีบริการใหใชอินเตอรเน็ตฟรี  ท่ีสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
  -  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  มีวัสดุ ครุภัณฑในการปฏิบัติหนาท่ี  แตก็มีบางรายการ
ท่ียังคาลดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไมเพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑตางๆ นั้นมีไวสําหรับการปฏิบัติหนาท่ีของ
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เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางในการดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชน
เทานั้น  แตหากประชาชนเดือดรอน หรือหนวยงานอ่ืนเดือนรอน ก็สามารถมายืมใชได 

  

 
 6.1  การเกษตร 
  พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรท่ีสําคัญ  ไดแก  ทํานา  รองลงมา  คือ ทําไร  เลี้ยงสัตว  รับจาง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซ่ึงไมสามารถจําแนกเปนรายหมูบานได  คือ ทําสวนปลูกผัก เลี่ยงสัตว 

แหลงตลาดทางการเกษตรในตําบล 
      แหลงตลาด ท่ีตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

ออยโรงงาน 
-  โรงงานน้ําตาลวังขนาย  อําเภอแกงสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา 10 
-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 130 
มันสําปะหลัง 
- บานตลุกพลวง อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 20 
-บานหนองพลวง เทศบาลตําบลหนองบัวสะอาด นม. 10 
-บานหนองโคบาล อําเภอบานเหลื่อม จ.นครราชสีมา 8 
ขาว 
-  ตงฮ้ัวบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานพงไฟศาล อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  รานมาลีคาขาว อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 
-  สหกรณการเกษตรอําเภอบัวใหญ อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลถึงแหลงตลาด 

6.2  การประมง 
  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีการประมง  เปนการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภค
ในครัวเรือนตามฤดูกาลเทานั้น  

 6.3  การปศุสัตว 
การปศุสัตวในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงใน

ครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การเลี้ยงไก  เปด  โค  สุกร  กระบือ  เพ่ือจําหนายและบริโภคเองใน
ครัวเรือน 

 6.4  การบริการ 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ไมมีสถานบริการ 

 6.5  การทองเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีแหลงทองเท่ียว  แตไดสงเสริมการทองเท่ียวให
เกิดข้ึนในพ้ืนท่ี  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ  และสงเสริมกิจกรรมของวัด  

 6.6 อุตสาหกรรม 
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีอุตสาหกรรม  แตมีการประกอบโรงสีขนาดเล็ก   

จํานวน    แหง   

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ 

การพาณิชย 
ธนาคาร   - แหง ปมน้ํามันหยอดเหรียญ     2    แหง 
บริษัท   - แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา  - แหง 
หางหุนสวนจํากัด  - แหง ตลาดสด      - แหง 
รานคาตางๆ  75 แหง โรงฆาสัตว      - แหง 
ซุปเปอรมาเก็ต  -       แหง อูซอมรถ      6 แหง 

องคกร/กลุมอาชีพ 
    จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุมและองคกรในชุมชน ทําใหไดขอมูลกลุมตางๆ ใน

ตําบลหวยยาง ดังนี้ กลุมเย็บผา กลุมทอเสื่อกก กลุมจักสาน  และกลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ในจํานวน
ดังกลาวมีกลุมท่ีนาสนใจ เชน กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหมูท่ี 1 เชน กลวยฉาบ ถ่ัวตัด ขาวแตน เกษตรกร
จะปลูกถ่ัวลิสงเพ่ือนํามาแปรรูป หลังจากปลูกถ่ัวลิสงในนาแลวก็ทํานาซ่ึงเปนการปลูกพืชหมุนเวียนทําใหดินมีความ
อุดมสมบูรณและยังทําใหขาวงามดวย  

ตาราง  องคกร/กลุมอาชีพในตําบลหวยยาง 
 

กลุม 
ท่ีตั้ง 

(หมูท่ี) 
จํานวนสมาชิก 

(ราย) 
กิจกรรม 

1. กลุมทอผาลายขิด  หมูท่ี 1 12 ทอผาลายขิด 
2. กลุมเลี้ยงโค หมูท่ี 12 15 เลี้ยงโค 
3. กลุมทอเสื่อกกพ้ืนบาน หมูท่ี 4 15 ทอสื่อจากตนกกเพ่ือจําหนวยและใชใน

ครัวเรือน 
6. กลุมทอผาไหม หมูท่ี 

1,10,11 
15 ทอผาไหม 

7. กลุมตะกราเชือกฟาง หมูท่ี 11 10 ทําตระกลาเชือกฟาง 
 

6.8 แรงงาน 
  จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน รอยละ  
๙๕  เม่ือเทียบกับอัตราสวนกับจังหวัด รอยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวามาก  แตคาแรงในพ้ืนท่ีตํ่ากวาระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  
รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 
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๗.1  การนับถือศาสนา 
  ประชาชนในตําบลหวยยาง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  6  แหง  ดังนี้ 
 

ท่ี ช่ือศาสนสถาน 
สถานท่ีตั้ง จํานวนพระสงฆ 

บาน หมูท่ี พระ เณร ชี รวม 
1 วัดบานดานชาง    ดานชาง 1 3 - - 3 
2 วัดปาบุญมาธรรมาวัฒน ดอนกระชาย 2 5 - - 5 
3 วัดบานหวยยาง หวยยาง 3 8 - - 8 
4 วัดบานขามเตี้ย ขามเตี้ย 4 4 - - 3 
5 วัดบานหวยครอ หวยครอ 5 2 - - 1 
6 วัดบานดงบัง หวยยาง 6 8 - - 1 
7 วัดบานเกาง้ิว เกาง้ิว 7 6 - 1 7 
8 วัดบานบุไทย บุไทย 8 5 - - 5 
9 วัดบานหนองหญาปลอง หนองหญาปลอง 9 6 - - 6 

10 วัดปาบานดงสวาง ดงสวาง 11 2 - - 2 
11 วัดปาบานหนองไผงาม หนองไผงาม 12 3 - - 3 

รวม 43 - 1 44 
 

8.2  ประเพณีและงานประจําป 
-  ประเพณีวันข้ึนปใหม   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีทําบุญกลางบาน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีบุญทอดเทียน   ประมาณเดือน สิงหาคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเขาพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

8.๓  ภูมปิญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปญญาทองถิ่น  ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีไดอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน  ไดแก  วิธีการทอเสื่อจาก
ตนกก  สานแห 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสวนใหญพูดภาษอีสาน 
 

8.๔  สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชาชนในตําบลหวยยางไดมีสินคาพ้ืนเมืองและของฝากสวนใหญจะเปน ผาไหม เสื่อกกมาก
ข้ึนและไมกวาดทางมะพราวของกลุมผูสูงอายุและผูพิการในตําบล  
 
 
 

๗.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
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9.๑ น้ํา  ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําดิบจากแมน้ําชี (อยูนอกเขต) ซ่ึง
จะตองนํามาผานกระบวนการของระบบประปา สําหรับน้ําใตดินมีปริมาณนอย  ไมสามารถนําข้ึนมาใชใหพอเพียง
ได และบางแหงเค็ม ไมสามารถใชดื่มและอุปโภคได 

9.๒ ปาไม  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางมีปาไมสาธารณโคกดินแดง โคกปาชา และ
โคกตลุกหิน  

9.๓ ภูเขา  ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหวยยางไมมีภูเขา 

9.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูก  เปนท่ีนา  ไร  

สวน  ท่ีอยูอาศัย รานคา สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพ้ืนท่ีเพียงเล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวน
เปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการอุปโภค - บริโภคได 
ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชในการเกษตรไมเพียงพอ  
ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ําสําหรับการเกษตรไดเพ่ิมข้ึน  เพราะพ้ืนท่ีสวนมากเปนของประชาชน  เอกชน  
โครงการปลูกตนไมในวันสําคัญตางๆ ในพ้ืนท่ีของสาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม เปนท่ี
พักผอนหยอนใจของประชาชน ฯลฯ   
 
      
    

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

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
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สวนที่ สวนที่ 33  
  
 

 
 
 

 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยมี
ขอไดเปรยีบในความหลากหลายเชิงนเิวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาที่สําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ท่ีรอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เมื่อ
เทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 



~ ๓๕ ~ 

 

ลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกท่ียังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยท่ียังไม
สามารถขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะท่ีไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคล่ือนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทา
ทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แตยังคง
มีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพ้ืนท่ี ซึ่งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักท่ีทําให
ประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหล่ือมลํ้าในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทา
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหล่ือมลํ้าอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางส้ินเปลืองและเส่ือมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะท่ีความมั่นคงภายในประเทศยังมหีลายประเด็นท่ีตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหล่ือมลํ้า ความไมเสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริม
คนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กท่ีลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง จะเปนปจจัยเส่ียงสําคัญท่ีจะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเพ่ิมสูงข้ึน การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความม่ันคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซ่ึงจะเปนประเด็นทาทายตอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงท่ีตั้งท่ีสามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาค

และเปนประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความม่ันคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองให
ความสําคัญกับปญหาดานความม่ันคงอ่ืน ๆ ท่ีมีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ี
อาจเปนประเด็นทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับ
ประชาชน ซ่ึงรวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติท่ีจะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุม
ประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อท่ีแตกตางกันอยางยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาท
ของประเทศมหาอํานาจ ท่ีอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายข้ัวอํานาจ หรือเกิดการยายข้ัวอํานาจทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองคกรท่ีไมใชรัฐ อาทิ 
องคการระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทาง
ความสัมพันธและมาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมท้ังการรวมกลุมเศรษฐกิจและการ
เปดเสรีในภูมิภาคท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและ
เศรษฐกิจนอกระบบ รวมท้ังปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 
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ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีท่ีไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม และเทคโนโลยีทางการเงิน ซ่ึงตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะ
เปนปจจัยสนับสนุนหลักท่ีชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมท่ีจะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งข้ึน 
แนวโนมสําคัญท่ีจําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนท่ีจะมีความ
หลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแขงขันท่ีคาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคา
และบริการท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป 
๒๕๗๔จะกอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุท่ีจะมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง รวมท้ังการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะ
สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและ
การนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะ
ตอไป 

   ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการ
แรงงานตางชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคล่ือนยายแรงงานและการยายถิ่น
มีความสะดวกมากขึ้น และเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคล่ือนยายไปเรียนหรือทํางานในท่ัวทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น จึงอาจจะเปนไป
ไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบานขณะท่ีประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําให
การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึน้ ซึ่งจะย่ิงทําใหเกิดความเส่ียงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความ
รุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอ
ชีวิตและทรัพยสิน ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับ
ความมั่นคงดานอาหารและน้ํา ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเส่ือมโทรมลง และมีความเปนไปได
คอนขางสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรบัความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไร
ก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกและความเส่ือมโทรมของ
ระบบนิเวศตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียว
การรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากขึน้ พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึง
การสรางสมดุลความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและ
ขอตกลงดานส่ิงแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวาง
ประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะไดรับการนําไป
ปฏิบัติอยางจริงจังมากย่ิงขึ้น 



~ ๓๗ ~ 

 

   แนวโนมเหลานี้จะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งใน
สวนของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ที่ซับซอนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามท่ีใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคล่ือนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมท่ีจะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสูปญหาความเหล่ือมลํ้าท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางย่ิงหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพ้ืนฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการ
จางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปล่ียนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไมทันหรอืขาดความรูและทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปล่ียนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปล่ียนไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงขึ้น ซึ่งปจจัยทั้งหมดดังกลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหล่ือมลํ้าของประเทศมีความซับซอนมากย่ิงขึ้น 

   จากปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมที่จะเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาที่เกี่ยวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาท่ี
เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปล่ียนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไป
พรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน
โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทาง
เศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลด
ปญหาความเหล่ือมลํ้า และนําไปสูการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 

   นอกจากนี้ ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร การรักษาไวซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชพ้ืนท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนา



~ ๓๘ ~ 

 

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความ
สะดวกและสงเสริมใหประเทศมศีักยภาพการแขงขันที่สูงขึ้น และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมท้ังใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสรางสัมพันธไมตรี 
เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดมั่น
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ี
นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรท่ีอาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

   ดังนั้น ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศส่ิงแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องที่ตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหย่ังรากลึกลงไปถึงการเปล่ียนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตอง
บรรลุ พรอมทั้งแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคล่ือนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรุงแกไขจุดออนและจุดดอยตาง 
ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาตจิะเปนเปาหมายใหญในการขับเคล่ือนประเทศ และถายทอดไปสูแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนท่ีพิเศษตางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางมั่นคง มั่งคั่ง และ ย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความม่ันคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบคุคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชน
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มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน และมีการพัฒนาอยางท่ัวถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตาม
มาตรฐานขององคการสหประชาชาติ ไมมีประชาชนท่ีอยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต
เพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีโลก และมี
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง
ในภูมิภาค ท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุน
ทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยูบนหลักการใช การรักษาและการ
ฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชน
เพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาท่ีมีผลกระทบตอความม่ันคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอ

ความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาต ิ

รวมถึงองคกรภาครัฐและท่ีมิใชภาครัฐ 
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(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียว 
๔.๔ โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผูประกอบการยุคใหม 

๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรพัยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมท่ีเปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนน

ความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และ

ใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุก

ภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
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(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี
ความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดย

เสมอภาค 
 

 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาข้ึนใน
ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน 
โดยไดนอมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคง เกิด
ภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซ่ึงเปนแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมท้ังการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ท้ังในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมท้ังรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักท่ีสําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  

๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

   ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตร
ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
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๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
   ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  

๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิตกิส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  

 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพท่ัวไป  

๑.๑ ท่ีตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' 
เหนือ และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง 
โดยมีอาณาเขตติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสน
ก้ันพรมแดน และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิ
ประเทศเปนท่ีราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก 
บริเวณแองท่ีราบโคราช อยูบริเวณท่ีราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอง
สกลนคร อยูทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาท่ีแบงระหวางแองโคราชและ
แองสกลนคร ไดแก เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวง
เดือนกุมภาพันธ-พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพ้ืนท่ีแองโคราช ซ่ึงเปนเขตเงาฝน
จึงมีสภาพแหงแลงกวาแองสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกนอยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ชวงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนท่ีดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนก
เปนพ้ืนท่ีปาไม ๑๕.๖๖ ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และ
พ้ืนท่ีใชประโยชนอ่ืนๆ 26.02 ลานไร หรือรอยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค  
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๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และ
ขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาใหดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงน้ํา มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาว
ประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดในประเทศไทย มีตนนาท่ีทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี แมนามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูท่ีเทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขง
ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลา
นาพอง และลาตะคอง รวมท้ังแหลงนาธรรมชาติขนาดใหญ ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี เชน หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ี
ความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแอง
โคราชและแองสกลนครจะรองรับดวยหินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จาน
วน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ซ่ึงยังตํากวา
คาเปาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะตองมีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี สวนใหญมีลักษณะเปน 
ปาเบญจพรรณ  

๒. โครงขายคมนาคมขนสงและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงขายถนน เช่ือมโยงกับโครงขายหลักของประเทศและเช่ือมโยงสู

ประเทศเพ่ือนบาน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เสนทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เสนทางใหมเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ดานชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานขนาดใหญท่ีอยูระหวางดําเนินการใน

ภาค ไดแก รถไฟความเร็วสูง (ชวงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ชวงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู (ชวงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแกน ชวงขอนแกน-หนองคาย ชวงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและทางพิเศษ 
(ชวงบางปะอิน-นครราชสีมา ชวงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ดานตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จํานวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ลานคน หรือรอยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก ๒๑.69 ลานคน ในป ๒๕๕5 และมีอัตรา
การเพ่ิมข้ึนของประชากรในชวงป ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอยละ ๐.๓1 ต่ํากวาประเทศท่ีมีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ย
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รอยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด ๒.58 ลานคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มี
ประชากร 1.81 ลานคน และจังหวัดขอนแกน มีประชากร ๑.76 ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ 
ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานสวนใหญมีความรูระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะ

มีสัดสวนนอยมาก ในป ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ลานคน สวนใหญอยูในภาคเกษตร รอยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานท่ีมีความรูระดับประถมลดลง จากรอยละ 57.8 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 
56.48 ในป ๒๕60 มีความรูระดับมัธยมตน เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 16.02 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๗.9 ในป ๒๕
60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 11.87 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๑๑.96 ในป ๒๕60 แรงงานระดับ
อาชีวะเพ่ิมข้ึนเล็กนอยจากรอยละ ๒.07 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ ๒.09 ในป ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึน
จากรอยละ 7.05 ในป ๒๕๕5 เปนรอยละ 9.56 ในป ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แหง 
ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แหง เอกชน ๑๐ แหง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ 
แหง ในจานวนนี้เปนสถาบันวิจัย ๑๒ แหง ซ่ึงมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขใหบริการครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี ในป 
2560 มีจานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แหง ไดแก โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แหง โรงพยาบาลท่ัวไป 
(รพท.) 23 แหง โรงพยาบาลศูนย (รพศ.) 9 แหง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 
แหง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ทรัพยากรปาไมมีแนวโนมลดลง ในป ๒๕60 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ ๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ 
ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังประเทศ ในชวงป 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปาไมของภาคลดลงเฉลี่ยรอย
ละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือการเกษตรท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีจังหวัดมาก
ท่ีสุดไดแก จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

๕.๒ สถานการณดานภัยพิบัติ  

การเกิดไฟปามีแนวโนมเพ่ิมข้ึน ในชวงป ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวน
การเกิดไฟปาเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 8.8 โดยป ๒๕60 เกิดไฟไหมปา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนท่ีถูกไฟไหม 9,687 ไร 
ลดลงจาก ป ๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพ้ืนท่ีปาถูกไฟไหม 19,622 ไร ซ่ึงเปนปท่ีเกิดไฟไหมปา
มากท่ีสุด โดยในระหวางป ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหมปาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งตอป คิดเปนพ้ืนท่ีท่ีถูกไฟไหมเฉลี่ย 
๑๘,๗๔๑.๒ ไรตอป 

๖. สภาวะแวดลอม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดออน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปญหาและประเด็นทาทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา ดินคุณภาพต่ํา 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ แตมีความ
พรอม ดานสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู
ความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเปนจะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในการเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการ
เจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการแสวงหาโอกาสการนาความรู ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาชวยขับเคลื่อน โดยการใชประโยชนจากโครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาด
ใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการคมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในกลุม อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกาลัง
มีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม ๆ ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูง
เพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

๘.๑ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุมแมน้ําโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค  
๘.๒.๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน ใหเอ้ือตอการ

ประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ ใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม สนับสนนุใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๘.๓ เปาหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini Coefficient) ในการ
กระจายรายไดภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
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๘.๔ ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตรท่ี ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคูกับ การแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
8.5.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคม
ขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนา
เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจาก
ขอตกลงกับประเทศ เพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ 
และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) 
เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติท่ีประชุม อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซ่ึงแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือ
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การพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนท่ี หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี 2 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ 
ระยะ 20 ป นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ และ
มุงเนนการทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงจะ
เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคม

เปนสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรปู 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และ
ผลิตภัณฑไหม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
  แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 



~ ๔๘ ~ 

 

วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  5  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
       
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร) รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (ประเด็นยุทธศาสตร) 
 

1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ  
 
2) การลดความเหลื่อมล้ํา เพ่ือยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลก  
 
4) การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน  
 
5) การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดานอ่ืน ๆ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูเมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 



~ ๔๙ ~ 

 

   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาและ
เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแขงขันทาง
เศรษฐกิจ 
 

1. สงเสริมการ
ทองเท่ียว 
 
 

1. แหลงทองเท่ียว รอบแหลงทองเท่ียว 
หรือเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว ไดรบการ
พัฒนา อยางนอย 10 แหง 
2. สินคาและบริการ เก่ียวกับแหลง
ทองเท่ียว ไดรับการพัฒนา อยางนอย 10 
ประเภท 
3. จํานวนนักทองเท่ียว และรายได 
จากนักทองเท่ียว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5  
จากป 2560 ท่ีมีนักทองเท่ียว จํานวน 
8,855,167 คน และรายไดเพ่ิมข้ึน  
รอยละ 10 จากป 2560 ท่ีมีรายได   
19,250.88 ลานบาท 

     1. เสริมสรางและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
แหลงทองเท่ียว รอบแหลงทองเท่ียว 
และเสนทางไปยังแหลงทองเท่ียว 
2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และ
บริการเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวใหมี
มูลคาเพ่ิมข้ึน 
3. สงเสริมและประชาสมัพันธแหลง
ทองเท่ียว 

2. ยกระดับ
การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 
 

4. รายไดผลติภณัฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสมีา ภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากป   
พ.ศ.2559 ท่ีมีมูลคา 20,487 ลานบาท 
5. รายไดผลติภณัฑมวลรวม จังหวัด
นครราชสมีา นอกภาคการเกษตร ณ ราคา
ประจําป เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.5 จากป  พ.ศ.
2559 ท่ีมมีูลคา 149,910  
ลานบาท 
6. จํานวนผลงานนวัตกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรม และอาหารปลอดภยั (Food 
Valley) ไดรับการถายทอดไปสูการปฏิบัติ 
อยางนอย 4 นวัตกรรม 
7. จํานวนโครงสรางพ้ืนฐาน หรือระบบ
โลจิกสติก ไดรับการสงเสรมิ หรือพัฒนา 
หรือสราง อยางนอย 10 แหง 
8. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีนอมนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการ
ปฏิบัติ ไดรับการสงเสรมิอยางนอย 10 
โครงการ/กิจกรรม 
9. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดรับการ
สงเสริมอยางนอย 10 โครงการ/กิจกรรม 
10. หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 
(หมูบานลาหลัง) และครัวเรือนท่ีตกเกณฑ 
จปฐ. รวมท้ังประชาชนท่ีไดรับบัตร
สวัสดิการแหงรัฐ ไดรับการสงเสรมิและ
พัฒนา อยางนอยรอยละ 80 

4. สงเสริมการสรางมลูคาสินคาและ
บริการภาคการเกษตร 
6. สงเสริมการนําผลงานนวัตกรรม
การเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใชกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
7. สงเสริมและพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
8. นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปสูการปฏิบัติอยางยั่งยนื 
9. สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ ผู
อยูในวัยแรงงานและผูประกอบการ 

 
 
 
 



~ ๕๐ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การ
ลดความเหลื่อมล้ํา 
เพ่ือยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู ตาม
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1.ลดความความเหลื่อมล้าํ
ทางสังคม ทุกมต ิ

1. รอยละการลดลงของ
ยอดรวมโรคราย 5 ชนิด 
(หัวใจ เบาหวาน หลอด
เลือดสมอง ความดันโลหติ
สูง และมะเร็ง) ไมนอยกวา
รอยละ 2 ของขอมูลป 
2559 ท่ีมจีํานวนท้ังสิ้น 
112,076 
2. รอยละการเพ่ิมข้ึนของคา
คะแนนเฉลีย่    O-net 
ระดับมัธยมศึกษาปท่ี 3 
อยางนอยรอยละ 0.20 
จากป พ.ศ.2559 ท่ีมี
คาเฉลี่ย 37.12 
3. มีการกิจกรรมดาน
ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณี อยางนอย 12 
ครั้ง 
4. มีโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
อยางนอย 10 เสนทาง/แหง 
5. มีกิจกรรมภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
ไดรับการสงเสรมิและพัฒนา 
อยางนอย 64 กิจกรรม 
6. หมูบานลาหลัง ครัวเรือน
ท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. ไดรับ
การพัฒนา อยางนอย รอย
ละ 80 
7. มีกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาบริการภาครัฐดานอ่ืน 
ๆ เกิดข้ึน อยางนอย 10 
กิจกรรม 

1. สงเสริมและพัฒนาระบบ 
การสาธารณสุข 
2. สงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา 
3. สงเสริมและพัฒนาดานศาสนา 
วัฒนธรรม และประเพณ ี
4. สงเสริมและพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. สงเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
6. สงเสริมและพัฒนา หมูบานลาหลัง 
ครัวเรือนท่ีไมผานเกณฑ จปฐ. 
7. สงเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐดาน
อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๕๑ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 3
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม ใหมี
ความสมบูรณอยาง
ย่ังยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
และยกระดับอุทยาน
ธรณีโคราชสูอุทยาน
ธรณีโลก 

1. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

๑. จํานวนพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน 
๒. ปริมาณขยะไดรับการจัดการ
อยางถูกตอง รอยละ 75 
๓. ลํานํ้า คู คลอง สาธารณะ ไดรบั
การสงเสริม ฟนฟู อยางนอย 1 ลาํ
นํ้า 
4.มีปริมาณนํ้าตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
5. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
6. มีปรมิาณนํ้าตนทุนในเขต
ชลประทานเพ่ิมข้ึน 
7. กลุมเปาหมายท่ีเขารวมโครงการ 
รอยละ 60 มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
8. พ้ืนท่ีท่ีไดรับการสงเสรมิตาม
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริเพ่ิมข้ึน 
9. มีระบบปองกันนํ้าทวม หรือ
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลาย 
อยางนอย ปละ 1 แหง 
10. พ้ืนท่ีดินเค็มไดรับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน8.2รายไดของเกษตรกรท่ี
เขารวมโครงการปรับปรุงดินเค็ม
เพ่ิมข้ึน 
 

1. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู และ
ใหความรู สรางจิตสํานึกประชาชน 
ไดตระหนักถึงคณุคา และประโยชน
ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากร
ปาไม ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     2. เพ่ิมความสามารถในการ
บริหารจดัการขยะ และรณรงคให
ทุกภาคสวนรวม  สํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคมเก่ียวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
3. สงเสริมการมสีวนรวมการจัดการ
นํ้าเสีย และสงเสรมิพัฒนาฟนฟู ลาํ
นํ้า คู คลองสาธารณะ 
4. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า 
ในเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการนํ้า
ในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน (นอกเขต
ชลประทาน) ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. การขยายผลโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
7. พัฒนาระบบปองกันนํ้าทวมใน
พ้ืนท่ีชุมชนเมือง และเพ่ิม
สิ่งกอสรางเพ่ือลดการพังทลายของ
ตลิ่งตามเสนทางนํ้า 
8. สงเสริมการปรับปรุงฟนฟูดินเค็ม
เพ่ือการเกษตร 

2. ยกระดับการพัฒนา
จัดตั้งอุทยานธรณีโคราช
เปนอุทยานธรณโีลก
ยูเนสโก 

1.ผลการประเมินตนเองตาม
แบบฟอรมของยูเนสโก ไมนอยกวา 
รอยละ 70 

1. พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณี
โคราชสูอุทยานธรณโีลกยเูนสโก 
 

3.ใชพลังงานและ
พลังงานสะอาด 
อยางมีประสิทธิภาพ 

1.หนวยราชการในจังหวัดประหยดั
พลังงานมากกวา รอยละ 10 
2.สงเสรมิใหมีการใชพลังงาน
สะอาด (พลังงานแสงอาทิตย) ใน
พ้ืนท่ีเกษตรเพ่ิมข้ึน 

1. สงเสริมการรณรงคประหยัด
พลังงาน และสงเสริมการใช
พลังงานสะอาด 

 
 
 
 
 



~ ๕๒ ~ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การ
เสรมิสรางความมั่นคง
ทุกมิติ เพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

1. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาต ิ
2. เปนศูนยบริหาร   
การจัดการเครือขายการ
ปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคงอยาง
ยั่งยืน    
3. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท 
4. เสริมสรางความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

1. จํานวนพ้ืนท่ีการพัฒนาเพ่ือเสรมิ
ความมั่นคง เรงดวนอันดบัแรก 57 
ตําบล 90 หมูบาน ไดรับการพัฒนา 
2. รอยละอัตราสวนการจับกุม
ดําเนินคดเีพ่ิมข้ึน 
3. จํานวนผูไดรับผลกระทบจาก    
สาธารณภัยท่ีไดรับการชวยเหลือ
ตามระเบียบท่ีกําหนด  
    

1. สรางความรูความเขาใจ   
ถึงความสําคัญของสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย  
ใหประชาชนไดรับรูรับทราบ 
2. สงเสริม พัฒนาอาชีพ    
ตามแนวทางโครงการอันเน่ือง   
มาจากพระราชดําริ และการ 
เรียนรูหลักการทรงงาน 
3. สรางระบบเครือขาย 
ในภาครัฐ และภาคประชาชน           
4. สงเสริมการสรางความ
ปรองดองสมานฉันทของ
ประชาชน หรือนักเรยีน 
นักศึกษาในจังหวัด 
5. สงเสริมในการใหความรู 
และการมีสวนรวมของทุกภาค
สวน    
6. จัดระบบการปองกัน
ปราบปรามผูกระทําความผิด 
7. สรางระบบเครือขาย 
การทํางานเฝาระวัง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice 
City และดานอ่ืน ๆ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. บุคลากรภาครัฐไดรับการสงเสริม
และพัฒนา อยางนอยปงบประมาณ
ละ 2 รุน     
2. องคกรไดรับการสงเสริม พัฒนา 
และยกระดับ        อยางนอย
ปงบประมาณละ     2 แหง 
3. จังหวัดไดรับการสงเสรมิและ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน การตรวจ
ติดตาม และการประเมินผล อยาง
นอย 6 ครั้ง                 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ
บุคลากรภาครัฐ และเครือขาย 
ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
2. สงเสริมและพัฒนา
โครงสราง   องคกรภาครัฐ 
ดวยองคความรู เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน การตรวจตดิตาม 
และ    การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑1 เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม 35 ตัวชี้วัด รวม ๖3 กลยุทธ 

 
 
 
 
 



~ ๕๓ ~ 

 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวฯ เม่ือป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขา

สูประนะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทาง

ตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจํา

หนวยและเพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนให
เขมแข็ง 

๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผู

พิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 



~ ๕๔ ~ 

 

๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอ

สังคม  สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให

การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค 
และสงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรม

ดานการทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  
รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 
 
 
 
 
 



~ ๕๕ ~ 

 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ี

กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบรหิารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และ
เอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องคกรท่ีเก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ี

สําคัญ  โดยสรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกัน

ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปา
ไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอม
ของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 ๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เครื่องยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศท่ีมีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑. กลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเครื่องกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกส
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเช่ือมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยี
การเงิน (Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ต
เพลส (E-Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 
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๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยี
การทองเท่ียว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 
 
 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม

คติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

          

 

พันธกิจ (Missinon) 
1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม 
2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและนา

เสีย 
4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  สิ่งแวดลอมไมเปนมลพิษ 
4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
6. ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารท่ีถูกตองทันสมัย 

2.2 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  ท่ีเก่ียวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  10  ดาน  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒.  ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 

“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรูคูคุณธรรม  ” 
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ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนุนการทําเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอย

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและใหมี
การปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบาน และชุมชนท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช 

(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท่ี
เก่ียวของ 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ 
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(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม 

 

 2.3  ตัวช้ีวัด 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตําบลหวยยางมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 6 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด. 2 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ี
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนทุกป 
(11)  สงเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 12 หมูบาน 
(12)  กลุมสตรี อสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 12 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน ๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  12  หมูบาน 
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ท้ัง 12 

หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ี

เก่ียวของ ท้ัง  12 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 12 หมูบาน 
(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 12 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 12 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบล

และทีมกูชีพกูภัยตําบล 12 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 12 หมูบาน 
(28)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 12 หมูบาน 
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2.4  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟูและอนุรักษ 
 

2.6  กลยุทธ 

1.  ยุทธศาสตรดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
                แนวทางการพัฒนา 
   1.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอยาง
โปรงใสใหมีสวนรวมทุกภาคสวน 

1.2 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 
1.4 จัดระบบฐานขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเปนรากฐานการวางแผน 

พัฒนาทองถ่ิน 
1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการ 

ทํางานขององคกร 
2.  ยุทธศาสตรดานการสาธารณสุข 

   แนวทางการพัฒนา 
2.1 จัดสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูการ 

มีสุขภาพท่ีดี(คุมครองผูบริโภค/การควบคุมโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)                          
   2.2  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ใหมีสวนรวมทุกภาคสวนท้ังผูนําชุมชน (กํานัน 
,  ผูใหญบาน, กลุมสตรี,กลุมเยาวชน,กลุมวัยรุน,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ) 
 

3.  ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   แนวทางการพัฒนา  
   3.1  สงเสริมการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน ท้ัง
ระบบกอนวัยเรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและ
พัฒนา ศูนยการเรียนรูชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
   3.2 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนําความรูสูสัมมาชีพ 
   3.3  สงเสริมคุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
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4.  ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง 
และเปนธรรม 
              4.2  สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน  
            4.3  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อ HIV จัดใหมีการเพ่ิมศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

5.  นโยบายดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
   แนวทางการพัฒนา 
             5.1  การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษา ภาค
ธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน ชองทางการตลาด 
               5.2  สงเสริม OTOP  ในดานวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปนสินคา
สงออก และจัดทําหองแสดงสินคา เพ่ือขยายเครือขายและตลาดการสงออก 

6.  นโยบายดานเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

             6.1  สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและการตลาด 
โดยใหความรูกับประชาชน อยางท่ังถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 
              6.2  เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
   6.3  พัฒนาความรูดานวิชาการ เพ่ือสงเริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน/และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม 

    7.  นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

   7.1 สงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตางๆ 
   7.2 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพ่ือแกปญหายาเสพติด
และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
   7.3 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถ่ินพ้ืนบาน และการแขงขันทางดนตรี 

   8.  นโยบายดานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 บูรณการการบริหารจัดการดิน น้ํา ปา ขยะ มลภาวะโดยการมีสวนรวมของ  

ชุมชน 
8.2 สงเสริมการจักสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขาง 

ทาง เชนหนาโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบล 
8.3 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

ชุมชน 
8.4 ประสานความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบ 

วงจร 
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9. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   9.1  การจัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการ
ปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 
   9.2  สงเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหลงน้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 
   9.3  ดานสาธารณูปโภค และการกอสรางอ่ืน ๆ  
   9.4  การผังเมืองรวมของทองถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10  นโยบายดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 เสริมสรางความเข็มแข็งของชุมชนในดานความม่ันคงและความปลอดภัย  

โดยสงเสริมและสนับสนุน ตํารวจบาน /อปพร.ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
10.2 สรางความม่ันใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพยสิน 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

จําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

2.8 แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
มีความสอดคลองกับ  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัด  ยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๒  และ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ดังนี้ 
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 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองขององคการบริหารสวนตําบลไดใชการวิ เคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - ผูนําชุมชนมีความเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

-  ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุน  
   แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางตอเนื่อง 
-  บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู 
  ในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
-  ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในทุก 

            ดานอยางตอเนื่อง 
-  มีการจัดโครงการภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและชุมชน  
-  มีการบริหารจัดการท่ียึดหลักธรรมมาภิบาล 

 

จุดออน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําให 
             เจาหนาท่ีผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาท่ีวางไว 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทําลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกํากับดูแล  และความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 

 
 
 
 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 



~ ๖๔ ~ 

 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาท่ีของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 ทําใหการพัฒนาทองถ่ิน
บางเรื่องตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน
การจดัสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 
 - การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน  ความรับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึน 
ประกอบกับปญหาในพ้ืนท่ีและความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เนื่องจากจํากัดดวย
อํานาจหนาท่ีและจํานวนงบประมาณท่ีมีจํากัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  
นั้น  ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึน
ระบบระบายนํ้ายังไม
เพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยังเปน
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเปน
หลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสญัจรไปมา
เพ่ิมมากข้ึนและ อบต.ไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมไีม
เพียงพอ  
 
 

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 



~ ๖๕ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม โรคระบาด โรคตดิตอ 
 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม  ดร
คระบาด  โรคตดิตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชน เบาหวาน  ความดัน 
 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย - ปริมาณขยะและนํ้า

เสียถูกกําจดัใหหมดดวย
วิธีการท่ีถูกตอง 

๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลอืกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพ่ือไมเกิดปญหาจาก
การกอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ท่ีพอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรยีน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลท่ีด ี

 
 
 
 
 

 



~ ๖๖ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนตดิเกมส 
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพตดิ 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานได
เอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลติไกลจากแหลงรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึนเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการ
จางงานมากข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลีย่ตอป 
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และสงเสริม
กิจกรรมการทองเท่ียว
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 

 



~ ๖๗ ~ 

 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ดานการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพ่ิม
มากข้ึนอาจทําใหเกิด
อุบัติเหตุข้ึนได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเคม็และ
นํ้าใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหลงนํ้า
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและสัตว
เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่น
เหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสตัว
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกําจัดขยะ
และมลูสตัวไดโดยไม
สงผลกระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถ่ินถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ไมถูกลืมและ
คงอยูสืบไป 

 
 

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



 
 
 
 
 

สวนที่  ๔ 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได 

๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

๒๐ 
(๓) 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) (๒) 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) (๒) 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) (๒) 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) (๒) 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรบัประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) (๓) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

๒๐ 
(๕) 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) (๓) 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓)  (๓) 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) (๓) 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) (๓) 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) (๓) 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

๖๐ 
(๑๐) 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) (๑๐) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) (๕) 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) (๕) 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) (๕) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) (๕) 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) (๕) 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 73 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ ๕๘ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณไดถูกตอง 

(๕) (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(๕) (๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติ
ม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) (๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) (๓) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
คาดวาท่ีจะไดรับ 

(๕) (๕) 

     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
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แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ินท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ ๑๐ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการ
ตั้งงบประมาณได
ถูกตอง 
 
๕.๔ โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตร 
๒๐ ป 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

๕๘ 
(๕) 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) (๕) 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมาย
ตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือ
กลุมเปาหมายรอง 

(๕) (๕) 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาส
ความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕) (๕) 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับ
ท่ี ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติให
เกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปน
เปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การ
รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (๕) การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) 
การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(๕) (๕) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง Thailand 
๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) (๕) 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) (๕) 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) (๕) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) (๕) 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) (๓) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) (๕) 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

สวนที่  ๕ 
ขอมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ 

เพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณ 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(E-plan :  Electronic Plan)    
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ประกาศ อบต.หวยยาง 

เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2562 

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

ดวยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให อปท.สภาทองถ่ิน และผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูล 

และรายงานผลการดําเนินงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย 

ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ 30(5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และ

คณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตอง

ปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

      ในการนี้  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ

จัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อบต.หวยยาง จึงขอประกาศผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ 

การใชจาย และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 มา เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการอบต.หวยยาง ดังนี้  

ก. วิสัยทัศน ของอบต.หวยยาง  

    "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง สุขภาพดีมีสุข มีความรูคูคุณธรรม 

ข. พันธกิจ ของอบต.หวยยาง  

    1 จัดใหมีการบํารุงรักษาเสนทางคมนาคม  

    2 บํารุงและสงเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน  

    3 สงเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุนละอองและน้ําเสีย  

    4 สงเสริมการศึกษา อนุรักษประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ิน 

ค. ยุทธศาสตรการพัฒนา ของอบต.หวยยางไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว 10 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

3. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

4. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 

6. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

7. ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 

8. ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 

9. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

11. ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
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ง. การวางแผน 

อบต.หวยยาง ไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) ตามกระบวนการท่ีบัญญัติไวใน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการ

ชุมชน เพ่ือรับฟงปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ี กอนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 

ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน อบต.หวยยาง ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป  (พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี  

31 ตุลาคม 2559  โดยไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  4 ป(พ.ศ. 2561-2564)  

ยุทธศาสตร 
2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพ

คุณภาพ 
52 2,275,000.00 52 2,310,000.00 52 2,155,000.00 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 21 700,000.00 21 700,000.00 21 700,000.00 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 4,530,000.00 19 4,900,000.00 19 4,640,000.00 

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคณุภาพชีวิต 15 14,266,400.00 15 14,266,400.00 15 14,356,400.00 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและ

อุตสาหกรรม 
5 210,000.00 5 300,000.00 5 300,000.00 

ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย 5 270,000.00 5 270,000.00 5 270,000.00 

ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 6 870,000.00 6 870,000.00 6 870,000.00 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
13 805,000.00 13 290,000.00 13 805,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 121 61,014,470.00 121 47,070,000.00 121 45,450,000.00 

ยุทธศาสตรดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
7 400,000.00 7 500,000.00 7 470,000.00 

รวม 263 85,340,870.00 264 71,476,400.00 264 70,016,400.00 
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จ. การจัดทํางบประมาณ 

ผูบริหารอบต.หวยยาง ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม 2561 โดยมีโครงการท่ีบรรจุอยูใน

ขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 72 โครงการ งบประมาณ 22,784,870 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ 
งบประมาณ 

ตามขอบัญญัติ 

ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 20 1,659,000.00 

ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 12 240,000.00 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 7 2,425,700.00 

ยุทธศาสตรดานสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 7 13,466,430.00 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 2 160,000.00 

ยุทธศาสตรดานเกษตกรรม เกษตรอินทรีย - - 

ยุทธศาสตรดานการกีฬาและนันทนาการ 4 690,470.00 

ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 50,000.00 

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 18 3,943,270.00 

ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 150,000.00 

รวม 72 22,784,870.00 
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รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ อบต.หวยยาง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร โครงการ  
แหลงที่มา 

งบประมาณ 

จํานวน

งบประมาณ 

วัตถุ 

ประสงค 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการฝกอบรม 

สัมมนา และ 

ศึกษาดูงาน ของ

เจาหนาที่ทองถิ่น 

ผูบริหาร สมาชิก 

อบต. แมบาน 

และ

บุคคลภายนอก 

 315,000.00 เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน  ฝกอบรม สัมมนา และ 

ศึกษาดูงาน ของเจาหนาที่

ทองถิ่น ผูบริหาร สมาชิก 

อบต./อปพร./ผูนําหมูบาน

และบุคคลภายนอก 

2. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัด

ประชุมประชาคม

เพื่อจัดทํา

แผนพัฒนา

ทองถิ่นตําบลหวย

ยาง/แผนชุมชน 

 30,000.00 โครงการจัดประชุมประชาคมเพอจัดทาํ

แผนพัฒนาทองถิ่น/แผนชุมชน ทุกหมูบาน และ

หนวยงานอื่น  

โครงการจัดประชุม

ประชาคมเพอจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น/แผน

ชุมชน ทุกหมูบาน และ

หนวยงานอื่น  

3. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุสํานักงาน  

 315,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุสํานักงานเชนกระดาษ หมึก 

ดินสอ ปากกา ไมบรรทัด ยางลบ น้าํด่ืมบริการ

ประชาชนฯลฯ  

จัดซ้ือวัสดุสํานักงานทั้ง ๖ 

สวน 

4. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุงานบานงาน

ครัว  

 40,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไม

กรวด ชอน ซอม ถวยชาม แกวน้าํ ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว

เพื่อใชในสํานักงาน อบต.

หวยยาง 

5. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุไฟฟาและ

วิทย ุ

 80,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ เชนฟวส ปล๊ัก 

สวิตชไฟฟา หลอดไฟฟาฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟาและวิทยุ

เพื่อใชในสํานักงาน อบต.

หวยยาง 

6. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุกอสราง 

 200,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุกอสราง เชนสี แปรงทาสี 

ปูนซีเมนต ทราย สังกะสี กะเบื้อง ตะปู คอน 

ฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุกอสราง เพื่อใช

ในสํานักงาน อบต.หวยยาง

และทั้ง 12 หมูบาน 

7. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตร

หรือการแพทย 

 80,000.00 เพื่อปองกัน กําจัด ทําลายแหลงเพาะพนัธ

ยุงลาย,ยาพิษสุนัขบา ฯลฯ 

ทุกหมูบาน ภายในตําบล

หวยยาง 

8. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุเชื้อเพลิงและ

 100,000.00 เพื่อใชเปนเชื้อเพลิง สําหรับรถยนต อบต. รถยนต อบต. หวยยาง 
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ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

หลอล่ืน เคร่ืองตัดหญา ฯลฯ เคร่ืองตัดหญา ฯลฯ 

9. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุยานพาหนะ

และขนสง 

 30,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง เชน

แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เพลา หัวเทยีน ไข

ควงฯลฯ 

รถยนต รถจักรยานยนต 

รถกระเชาไฟฟา อบต.หวย

ยาง 

10. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุการเกษตร 

 10,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุการเกษตร เชน สารเคมีปองกัน

และจําจัดศัตรูพืช อาหารสัตว พันธุพืช ปุย 

อุปกรณในการขยายพันธุฯลฯ 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ใน 

อบต.หวยยาง 

11. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุคอมพิวเตอร 

 95,000.00 เพื่อจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร เชน อุปกรณบนัทึก

ขอมูล หวัพิมพหรือแถบพิมพ ตลับผงหมึก

เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร เมา ฯลฯ 

ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอรใน

สํานักงาน อบ.หวยยาง ทั้ง 

๖ สวน 

12. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอุดหนุน

การจัดงานรัฐพิธ ี

 9,000.00 เพื่อใหการบริหารงานระหวาง อบต.กับอําเภอ

บัวใหญและหนวยงานอื่นมีความสะดวกรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น 

สรางความสามัคคีและได

ทํากิจกรรมรวมกัน หลาย

หนวยงาน 

13. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการพัฒนา

ทองถิ่นรวมใจ

กําจัดผักตบชวา 

ประชามีสวนรวม 

 60,000.00 เพื่อกําจัดผักตบชวา ทั้ง 12 หมูบาน 

14. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการ อบต. 

เคล่ือนที่ บําบัด

ทุกข บาํรุงสุข 

 40,000.00 เพื่อออกใหบริการนอกพื้นที่แกประชาชนตําบล

หวยยาง เชนการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ การ

จัดทําแผน รวมไปถึงการรวมกบัจังหวัดและ

อําเภอ ตามโครงการอาํเภอเคล่ืนที่ 

ทั้ง 12 หมูบาน 

15. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการต้ังจุด

บริการประชาชน

ตามเทศกาลปใหม

และเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการประชาชน ประชาชนไดรับความ

สะดวก 

16. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอบรม

คุณธรรม 

จริยธรรม และ

พัฒนาบุคลากร 

องคการบริหาร

สวนตําบลหวย

ยาง 

 50,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกจิตสํานึก ใหคณะ

ผูบริหาร/ ส.อบต./ขาราชการและพนักงานจาง

ทุกคนมีความเขาใจคุณธรรมและจริยธรรม และ

มีทัศนคติที่ดีในการทํางานและการอยูรวมกันใน

สังคม  

คณะผูบริหาร/ส.อบต./

ขาราชการ และพนักงาน

จาง องคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง 
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17. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการต้ังจุด

บริการประชาชน

ตามเทศกาลปใหม

และเทศกาล

สงกรานต 

 60,000.00 เพื่อบริการและใหความชวยเหลือประชาชนผูมา

รับบริการในเทศกาลปใหมและเทศกาล

สงกรานต  

ประชาชนผูสัญจรไปมา 

18. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการ อบต.

เคล่ือนที่ บําบัด

ทุกข บาํรุงสุข 

 40,000.00 เพื่อออกใหบริการนอกพื้นที่แกประชาชนตําบล

หวยยาง เชนการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ การ

จัดทําแผน รวมไปถึงการรวมกบัจังหวัดและ

อําเภอ ตามโครงการอาํเภอคล่ืนที ่ 

ทั้ง 12 หมูบาน 

19. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการอบรม

และรณรงค

ปองกัน

ปราบปรามยาเสพ

ติด 

 30,000.00 เพื่อรวมมื้อกับอําเภอบัวใหญและสถานตํีารวจ

อําเภอบวัใหญปองกันและรณรงคปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

เยาวชนและประชาชน

ตําบลหวยยาง 

20. ยุทธศาสตรการ

บริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพ

คุณภาพ 

โครงการจัดต้ัง

สถานที่กลาง?

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น?อ.บัว

ใหญ จ.

นครราชสีมา 

 15,000.00 เพื่อจัดต้ังสถานที่กลางในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก

แหง อ.บัวใหญ 

จัดทําโครงการและขอรับ

การสนับสนุนจากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในเขต

อําเภอบวัใหญทั้ง 10 

แหงๆละ15,000 บาท และ

อบต.หวยยางต้ังสมทบ 

15,000บาท 

21. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

๑ บานดานชาง  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดาน

ชาง หมูที่ 1 

22. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

2 บานดอน

กระชาย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดอน

กระชาย หมูที่ 2 

23. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

3 บานหวยยาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานหวย

ยาง หมูที ่3 
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24. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

4 บานขามเต้ีย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานขาม

เต้ีย หมูที่ 4 

25. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

5บานหวยครอ 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ

และคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

26. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

6 บานดงบัง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดงบัง 

หมูที่ 6 

27. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

7 บานเกาง้ิว  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น  

ประชาชนในหมูบานเกาง้ิว 

หมูที่ 7 

28. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

8 บานบุไทย 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานบุไทย 

หมูที่ 8 

29. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

๑0 บานสระไผ  

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานสระไผ 

หมูที่ 10 

30. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

11 บานดงสวาง 

 20,000.00 เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้น 

ประชาชนในหมูบานดง

สวาง หมูที่ 11 

31. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

12บานหนองไผ

 20,000.00 ประชาชนในหมูบานนองไผงาม หมูที่ 12 ประชาชนในหมูบานนองไผ

งาม หมูที่ 12 
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งาม 

32. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ

ตามแนว

พระราชดําริดาน

สาธารณสุข หมูที ่

9 บานหนองหญา

ปลอง 

 20,000.00 ประชาชนรอยละ 50 มีสุขภาพและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 

อุดหนุนดานสาธารณสุข

ตามแนวพระราชดําริ บาน

หนองหญาปลอง หมูที่ 9 

33. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการจัดงาน

วันเด็กแหงชาติ 

ของโรงเรียนทั้ง 6 

แหง และศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

 80,000.00 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

34. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการทัศน

ศึกษาศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก ทั้ง 2 

แหง 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมและปลูกฝงการเรียนรูนอก

หองเรียนใหกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จัดกิจกรรม จํานวน 1 คร้ัง 

35. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการประเพณี

รดน้ําดําหัว

ผูสูงอายุ ในวัน

สงกรานต 

 113,700.00 เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของทองถิ่นให

คงอยูตลอดไป 

ทุกหมูบาน 

36. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการสงเสริม

ประเพณีบุญทอด

เทียนโฮม 

 80,000.00 เพื่อสงเสริมประเพณีของตําบลหวยยางคือบุญ

ทอดเทียนโฮม 

ทุกหมูบาน 

37. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อุดหนุนสวน

ราชการโครงการ

สนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) 

ตามโครงการ

อาหารกลางวัน

สําหรับโรงเรียนใน

เขตตําบลหวยยาง 

6 แหง  

 2,072,000.00 เพื่ออุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขต

ตําบลหวยยาง และเพื่อใหเด็กนกัเรียนทกุคน

ไดรับอาหาร 

เด็กนักเรียนรอยละ ๑๐๐

ไดรับอาหารกลางวัน 

38. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

อุดหนุนโครงการ

งานฉลองชัยชนะ

ทาวสุระนารี/บวั

ไหมบัวใหญ 

 40,000.00 เพื่ออุดหนุนอําเภอบวัใหญใชโครงการงานฉลอง

ชัยฯ เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมทาวสุระนารี  

ปละ 1 คร้ัง 
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39. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

โครงการแขงขัน

กีฬาสีศูนยพัฒนา

เด็กเล็กสัมพันธ 

 20,000.00 เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการและการออก

กําลังกายมีความสัมพันธกับเพือ่ทั้งดานรางกาย

และจิตใจ  

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

40. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ 

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูสูงอาย ุ

 9,990,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 1,144 คน 

41. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูพิการ 

 3,192,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 251 คน 

42. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการ

สวัสดิการเบี้ยยัง

ชีพผูติดเชื้อ HIV 

 36,000.00 สงเสริมสวัสดิการ 2 คน 

43. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการจัดต้ัง

กองทุนสวัสดิการ

ออมวันละ 1 บาท 

ทั้ง 12 หมู  

 20,000.00 เพื่อจัดสวัสดิการใหกับประชาชนผู เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมใหสมาชิก/ประชาชนมี

การออมเงิน 

จัดสวัสดิการใหกบั

ประชาชนผู เกิด เจ็บ 

เสียชีวิต ฯลฯ สงเสริมให

สมาชิก/ประชาชนมกีาร

ออมเงิน ทั้ง 12 หมู 

44. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการสมทบ

กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ(สปสช.) 

 128,430.00 เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.) องคการบริหารสวนตําบล

หวยยาง 

45. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ตําบล

หวยยาง 

 60,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูสูงอาย ุใหมีโอกาสอยูใน

สังคมไดอยางมีความสุข 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆ

ใหกับผูสูงอาย ุใหมีอาชพี 

มีรายได และใหใชชีวิต

อยางมีความสุข 

46. ยุทธศาสตรดาน

สวัสดิการสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู

พิการและ

ผูดอยโอกาส 

ตําบลหวยยาง 

 40,000.00 พัฒนาคุณภาพชวีิต ผูพิการและผูดอยโอกาส 

ใหมีโอกาสอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและ

เทาเทียม 

-สงเสริมอาชีพดานตางๆ

ใหกับผูพิการและ

ผูดอยโอกาส ใหมอีาชีพ มี

รายได และใหใชชีวิตอยาง

มีความสุข 

47. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและ

อุตสาหกรรม 

โครงการสนับสนุน

เศรษฐกิจพอเพียง 

ทั้ง 12 หมูบาน 

 50,000.00 เพื่อสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับประชาชน  ทุกหมูบาน 

48. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ พาณิชยก

รรมและ

อุตสาหกรรม 

โครงการฝกอาชีพ 

ใหกับประชาชน 

ทั้ง 12 หมูบาน 

 110,000.00 เพื่อฝกอาชพีใหกับผูวางงานและผูมีรายไดนอย

ตองการอาชีพเสริม 

ฝกอาชีพตางๆใหกับ

ประชาชนในตําบลหวยยาง 

ทั้ง 12 หมูบาน 
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49. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการจัด

กิจกรรมการ

แขงขันกีฬาตาน

ยาเสพติด ของ 

อบต.หวยยาง 

 130,000.00 เพื่อสรางความสามัคคี ภายในตําบลหวยยาง 

และปองกันยาเสพติด 

ทุกหมูบาน 

50. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการแขงขัน

กีฬาทองถิ่น

สัมพันธ 

 30,000.00 เพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดกับบุคลากร

ทองถิ่น ทั้ง 10 แหง ใหรูจักแพชนะ รูจักใหอภยั  

บุคลากรทองถิ่นเขารวม

กิจกรรม 

51. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการจัดซ้ือ

วัสดุกีฬา  

 80,000.00 จัดซ้ือวัสดุกีฬา เชน ลูกฟุตบอล ลูก

วอลเลยบอล ตะกรอ ไมแบดมินตัน ฯลฯ 

ผลสัมฤทธิ์ตามโครงการ 

52. ยุทธศาสตรดานการ

กีฬาและ

นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน

คาใชจายการ

บริหาร

สถานศึกษา 

 450,470.00 เพื่อสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 

(คาอาหารกลางวันศูนยฯ2แหง), (คาจัดการ

เรียนการสอน), (คาหนังสือเรียน, คาอุปกรณ

การเรียน, คาเคร่ืองแบบนักเรียน, คากิจกรรม

พัฒนาผูเรียน) ลดภาระคาใชจายผูปกครอง  

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

แหง 

53. ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

โครงการปลูกปา

เฉลิมพระเกียรติ 

รวมใจภักด์ิรัก

พื้นที่สีเขียว 

ภายในตําบลหวย

ยาง 

 50,000.00 ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ เทิดไท องคราชัน 

ภายในตําบลหวยยาง 

ทุกหมูบาน 

54. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

กอสรางถนน 

คสล. บานดาน

ชาง หมูที่ 1(ซอย

บานายแกว ไม

กลาง-บานนางเล็ก 

ฝอยสูงเนิน 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง

สามารถสัญจรไป-มา สะดวกสบาย 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. ดังนี้ -สายหนา

วัดบานดานชาง ?บานนาย

อุดร จัดนอก ขนาดกวาง 

5.00 เมตร หนา 0.15 ม.

ยาวประมาณ 1,000.00 ม. 

-สายจากหมูบาน-รร.บาน

ดานชาง ขนาดกวาง 5.00 

ม.หนา 0.15 ม.ยาว

ประมาณ 500.00 ม. ทุก

สายกอสรางตามแบบ 

อบต.หวยยางกาํหนด 

55. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

ดอนกระชาย หมู

ที่ 2(สายบานดอน

กระชาย-บาน

เพียรไซตอ คสล.

เดิม) 

 321,710.00 การคมนาคมสะดวก บานดอนกระชาย-บาน

เพียรไซ ขนาดกวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร 

หนา 0.15 ม. -จุดบานนาย

คําสันต-บานนายไหมนอย 

ขนาด ก.5.00ม. หนา0.15 

ม. ยาว 140.00 ม -จาก
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หมูบาน-ลําหวย ขนาด ก.

5.00ม. หนา0.15 ม. ยาว 

1,000.00 ม 

56. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

หวยยาง หมูที ่3(

สายจากโรงเรียน

บานหวยยาง-

หนองหัวโสก) 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล.บานดอน

กระชาย ดังนี้ -ซอยบาน

นายสันต-บานนายวีระ 

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาวรวม 200 เมตร หนา 

0.15 เมตร -ซอยบานนาย

สุเทพ-บานนางสาคร 

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 500 เมตร หนา 0.10 

ม. -ซอยบานนายสายนต-

บานนายสันต ขนาดกวาง 

4.00 ม.ยาว 500 ม. หนา 

0.15 ม. -ซอยบานนายวี

ระ-ชน คสล.เสนนอก

หมูบาน กวาง 5.00 ม. 

ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. 

-ลําหวยใหญ-หมูบานดอน

กระชาย ก. 4.00 ม.ยาว 

1,200 ม. หนา 0.15 ม. 

ทุกสายกอสรางตามแบบ 

อบต.หวยยางกาํหนด 

57. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนลําหวยยาง 

บานหวยครอ หมู

ที่ 5 (ชวงนานาย

คูณ พลหลา) 

 189,970.00 เพื่อใหประชาชนมีที่กกัเก็บน้าํไวใชในฤดูแลง ปรับปรุงฝายน้ําลนตาม

ตามแบบ อบต.หวยยาง

กําหนด 

58. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมฝายน้ํา

ลนลําหวยยาง 

บานหวยครอ หมู

ที่ 5(ชวงนานาย

สุรินทร แสงอรุณ) 

 67,650.00 ประชาชนมีน้ําไวอปุโภคบริโภค มีที่กักเก็บน้ํา 

59. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพืน้ฐาน 

โครงการวางทอ

ระบายน้าํ คสล./

ทอสงน้ํา คสล. 

บานดงบัง หมูที่ 

6(จากบานนาง

อุทิศ-บานนาย

 325,220.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสราง/ปรับปรุงซอมแซม

ถนน คสล. สายหนา รพ.

สต.บานดงบัง กอสราง

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร หนา 

0.15 เมตร กอสรางตาม
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สุพิน) แบบ อบต.หวยยางกาํหนด 

60. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนน คสล. บาน

เกาง้ิว หมูที ่7(

สายบานนาย

สุนทร สังกะสี) 

 179,220.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กอสรางถนน คสล. บาน

เกาง้ิว ดังนี ้-สายบานเกา

ง้ิว-บานดงสวาง ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

2,000 เมตร หนา 0.15 ม. 

-สายจากบานนายสุนทร 

สังกะสี-ลําหวยยาง ขนาด

กวาง 5.00 เมตร ยาว 

50.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร -สายเขาวัดบานเกา

ง้ิว ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 250 เมตร หนา 0.15 

เมตร สายรอบหมูบาน

ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หนา 

0.15 ม. ทุกสายกอสราง

ตามแบบ อบต.หวยยาง

กําหนด 

61. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนหินคลุก บาน

เกาง้ิว หมูที ่7 

(บานนายทองสุข-

หนองตีนนก) 

 324,070.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ตามแผน 

62. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

หอกระจายขาว

และติดต้ังระบบ

เสียงตามสาย

ภายในหมูบาน 

บานหนองหญา

ปลอง หมูที่ 9 

 213,240.00 เพื่อประชาสัมพันธขาวสาร และแจงขอมูลทาง

ราชการใหกับประชาชน 

กอสรางหอกระจายขาว

พรอมติดต้ังระบบเสียงตาม

สายภายในหมูบาน 

63. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

อุดหนุนโครงการ

ติดต้ังไฟฟาสอง

สวางสาธารณะ 

ทั้ง 12 หมูบานใน

เขตตําบลหวยยาง 

 260,000.00 เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการ

สัญจรไปมา 

ประชาชนในเขตตําบลหวย

ยาง 

64. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุง

ซอมแซมถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็ก บานบุไทย 

หมูที่ 8 (สายรอบ

หมูบานดานทิศ

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการปรับปรุง

ซอมแซมถนน คสล. ขนาด

ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร 

ยาว 700.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร หรือมีพื้นที่

ดําเนินการทั้งหมดรวมไม
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ตะวันตก) นอยกวา 3,000 .00 

ตารางเมตร ลงไหลทางดิน

ถมตามสภาพ กอสรางตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

65. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

โดมเอนกประสงค 

บานสระไผ หมูที่ 

10 

 328,540.00 เพื่อใหประชาชนมีพื้นที่ในการประชุมและทํา

กิจกรรมตางๆภายในหมูบาน 

ดําเนินการกอสรางโดม

อเนกประสงค กวาง 6.00 

เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง

ไมตํ่ากวา 550 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

144.00 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

66. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

โดมเอนกประสงค 

บานดงสวาง หมูที ่

11 

 242,660.00 โดม 1 หลัง ดําเนินการกอสรางโดม

อเนกประสงค กวาง 7.00 

เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง

ไมตํ่ากวา 5.50 เมตร หรือ

มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

98.00 ตารางเมตร ตาม

รายละเอียดตามปริมาณ

งานและแบบแปลนที่

กําหนด 

67. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บาน

หนองไผงาม หมูที่ 

12 (บานนาย

แปลง-บานนาย

เล็ก ฝอยสูงเนิน) 

 321,710.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 

5.00 เมตร ยาว 230.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 

1,150 .00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

68. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก บาน

หนองไผงาม หมูที่ 

12 (บานณรงค

ศักด์ิ ทวีทรัพย) 

 54,150.00 เพื่อใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ดําเนินการกอสรางถนน 

คสล. ขนาดผิวจราจร กวาง 

3.00 เมตร ยาว 38.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีพื้นที่ดําเนินการ

ทั้งหมดรวมไมนอยกวา 

114 .00 ตารางเมตร ลง

ไหลทางดินถมตามสภาพ 
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กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

69. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

กอสรางร้ัวที่ทํา

การองคการ

บริหารสวนตําบล

หวยยาง(ดานทิศ

ตะวันออก) 

 40,000.00 เพื่อความเปนระเบียบและเปนสัดสวน ดําเนินการกอสรางร้ัวดาน

ทิศตะวันออก ยาว 26.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

70. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

โครงการกอสราง

ปายที่ทําการ

องคการบริหาร

สวนตําบลหวย

ยาง 

 60,000.00 เพื่อความสวยงามและสงางาม ดําเนินการกอสรางปายที่

ทําการองคการบริหารสวน

ตําบลหวยยาง ยาว 5.00 

เมตร สูง 2.00 เมตร 

กอสรางตามรายละเอียด

ตามปริมาณงานและแบบ

แปลนที่กําหนด 

71. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

คาออกแบบ คา

ควบคุมงานที่จาย

ใหแกเอกชน นิติ

บุคคล หรือ

บุคคลภายนอก  

 50,000.00 เพื่อจายคาออกแบบ คาควบคุมงานที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก  

เพื่อจายเปนคาออกแบบ 

คาควบคุมงานที่จายใหแก

เอกชน นิติบุคคล หรือ

บุคคลภายนอก เพื่อให

ไดมาซ่ึงส่ิงกอสราง  

72. ยุทธศาสตรดาน

ความมั่นคง

ปลอดภัยในชวีิตและ

ทรัพยสิน 

โครงการฝกอบรม

ทบทวนความรู

ความสามารถ อป

พร./ตํารวจบาน  

 150,000.00 เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ งาน  ทุกหมูบาน 

 

ฉ.  ผลการดําเนินงาน 

 องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  สามารถดําเนินการตามแผนพัฒนา 4 ป ท่ีไดบรรจุในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  จํานวน  62  โครงการ  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ได

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

1.ยุทธศาสตรการบริหาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ 

20 27.78 1,659,000.00 7.28 17 27.27 1,027,773.85 5.18 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  5  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการ อบต.เคลื่อนท่ีบําบัดทุกขบํารุงสุข งบประมาณ 40,000  บาท 

 2. โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถ่ิน  งบประมาณ   30,000  บาท 

 3. โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งท่ัวไป   งบประมาณ   350,000  บาท 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

2.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 12 16.67 240,000.00 1.05 12 21.82 240,000.00 
 

1.21 
 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

3.ยุทธศาสตรดานการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

7 9.72 2,425,700.00 10.65 6 9.09 2,220,200.00 11.18 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการงานประเพณีบุญทอดเทียนโฮม  งบประมาณ 80,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

4.ยุทธศาสตรดาน
สวัสดิการสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

7 9.72 13,466,430.00 59.1 7 10.91 12,937,630.00 65.17 
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ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

5.ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 
พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม 

2 2.78 160,000.00 0.7 1 1.82 55,100.00 0.28 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการฝกอาชีพ  งบประมาณ 50,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

7.ยุทธศาสตรดานการกีฬาและ
นันทนาการ 

4 5.56 690,470.00 3.03 3 5.45 521,576.00 2.63 

 

 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธสรางความสามัคคี งบประมาณ 30,000  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

8.ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

1 1.39 50,000.00 0.22 1 1.82 20,500.00 0.1 

 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

9.ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

18 25 3,943,270.00 17.31 15 21.82 2,828,088.68 14.25 
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โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  4  โครงการ ดังนี้ 

 1. โครงการกอสรางปายท่ีทําการ อบต.หวยยาง งบประมาณ 60,000  บาท 

 2. โครงการกอสรางรั้วท่ีทําการ อบต.หวยยาง งบประมาณ 40,000  บาท 

 3. โครงการปรับปรุงซอมแซมฝายน้ําลน หมูท่ี 5 งบประมาณ 189,970  บาท 

ยุทธศาสตร 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน 

จํานวน 
คิด
เปน 

งบประมาณ 
คิด
เปน โครงการ โครงการ 

10.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1 1.39 150,000.00 0.66 0 0 0 0 

โครงการท่ีไมไดดําเนินการ จํานวน  1  โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการฝกทบทวนซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ  150,000  บาท 

 



 
 
 
 
 

สวนที่  ๖ 
ผลการประเมินความพึงพอใจ  

 
 
 
 
 

 



~ ๙๔ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง   
อําเภอบัวใหญ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)กรรม)    

ขององคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางหวยยาง  
ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม

ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดของ อปท.ในเขตจังหวัด      
ปงบประมาณ  พ.ศ. ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒๕๖๒๒  

 



~ ๙๕ ~ 

 

การประเมินความพึงพอใจ   
 

องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ไดใชแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการ
ดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวเปนเครื่องมือในการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจนั้นเปนการประเมินใน
ภาพรวมท้ังปงบประมาณ  มีรายละเอียด  ดังนี้  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา   มีท้ังหมด  ๑๐  ดาน    

ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมปีระสิทธิภาพและคณุภาพ 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 
ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

ประเด็นการพัฒนา  มีท้ังหมด  ๙  ประเด็น 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
๒.  มกีารประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  กําหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  กําหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

-  สุมประเมินประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ท้ัง ๑๒ หมูบานๆ ละ ๑๐ คนๆ 
ละ ๑ ชุด รวมเปน ๑๒๐ คน 
 ๑.๒  กําหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปงบประมาณ  สํารวจในชวงเดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๓  ดําเนินการประเมิน 
 -  ลงพ้ืนท่ีและทําการสุมประเมินประชากร        



~ ๙๖ ~ 

 

ช่ือชุมชน 
จํานวนประชากรเปาหมาย 

ท่ีทําแบบประเมิน 
๑.  หมูท่ี  ๑  บานดานชาง ๑๐ 
๒.  หมูท่ี  ๒  บานดอนกระชาย ๑๐ 
๓.  หมูท่ี  ๓  บานหวยยาง ๑๐ 
๔.  หมูท่ี  ๔  บานขามเตี้ย ๑๐ 
๕.  หมูท่ี  ๕  บานหวยครอ ๑๐ 
๖.  หมูท่ี  ๖  บานดงบัง ๑๐ 
๗.  หมูท่ี  ๗   บานเกาง้ิว ๑๐ 
๘.  หมูท่ี  ๘  บานบุไทย ๑๐ 
๙.  หมูท่ี  ๙  บานหนองหญาปลอง ๑๐ 
๑๐.  หมูท่ี  ๑๐  บานสระไผ ๑๐ 
๑๑.  หมูท่ี  ๑๑  บานดงสวาง ๑๐ 
๑๒.  หมูท่ี  ๑๒  บานหนองไผงาม ๑๐ 

 
๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและขอมูลท่ีไดจากการแบบประเมิน 

  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินท้ังหมด  ๑๒๐  ชุด   
  -  บันทึกขอมูลจากแบบประเมินท้ังหมด  ๑๒๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะหขอมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูทําแบบประเมินโดยหาคารอยละ 

๑.๕.๒  วิเคราะหความพึงพอใจผลการดําเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและประเด็นการ
ประเมินของ อปท.ในเขตจังหวัด  โดยการหาคาความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
๑)  ตามยุทธศาสตรการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร  ๕,๔๐๐  คะแนน  
                                                               (๙ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๑.๑)  ระดับคะแนน    ๐ – ๑,๘๐๐      คะแนน ระดับ  ไมพอใจ 
    ๑.๒)  ระดับคะแนน ๑,๘๐๑ – ๓,๖๐๐   คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๑.๓)  ระดับคะแนน   ๓,๖๐๑ – ๕,๔๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 

 
 
 

๒)  ตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
-  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  ๖,๐๐๐  คะแนน 
                  (๑๐ x ๑๐ x ๖๐) 

    ๒.๑)  ระดับคะแนน     ๐ – ๒,๐๐๐         คะแนน ระดับ  ไมพอใจ 
    ๒.๒)  ระดับคะแนน    ๒,๐๐๑ – ๔,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจ 
    ๒.๓)  ระดับคะแนน    ๔,๐๐๑ – ๖,๐๐๐    คะแนน ระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
 
 

 คะแนนความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร X  ๑๒๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละยุทธศาสตร 

(๕,๔๐๐  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร   = 



~ ๙๗ ~ 

 

คะแนนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๒๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเดน็การพัฒนา 

(๖๐๐  คะแนน)   

 
 
 
 

 
๓)  ตามประเด็นการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

  -  คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเด็นการพัฒนา  ๖๐๐  คะแนน 
                                           (๑๐ x ๖๐) 
  ๓.๑)  ระดับคะแนน   ๐ – ๒๐๐   คะแนน  ระดับ  ไมพอใจ 

    ๓.๒)  ระดับคะแนน   ๒๐๑ – ๔๐๐    คะแนน  ระดับ  พอใจ  
    ๓.๓)  ระดับคะแนน   ๔๐๑ – ๖๐๐   คะแนน  ระดับ  พอใจมาก 

-  การคํานวณหาคารอยละ  ดังน้ี 
    
 

 
 

 

๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง  ในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวม ตาม
ยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ดังนี้ 
สวนท่ี  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
 

๑.  จํานวนประชากรท่ีทําแบบประเมิน   จํานวน   ๑๒๐   คน 
  ๑.๑  เพศ   ชาย จํานวน   ๒๔   คน  

๑.๒  เพศ   หญิง   จํานวน   ๓๖   คน   
๒.  อายุ 

๒.๑   ต่ํากวา  ๒๕  ป     จํานวน   ๑๓  คน   
  ๒.๒  ระหวาง  ๒๕ - ๔๐  ป  จํานวน   ๓๐ คน   
  ๒.๓  ระหวาง  ๔๑ - ๖๐  ป  จํานวน   ๒๕ คน  
  ๒.๔  มากกวา  ๖๐  ป      จํานวน  ๓๒ คน   

 
 

๓.  การศึกษา 
  ๓.๑  ตํ่ากวาประถม/ประถมศึกษา  จํานวน      ๔๐ คน   
  ๓.๒  มัธยม/ปวช./ปวส./เทียบเทา         จํานวน  ๔๕ คน    
  ๓.๓  ปริญญาตรี       จํานวน        ๑๕ คน    
  ๓.๔  สูงกวาปริญญาตรี      จํานวน   ๐    คน 
   

๔.  อาชีพ 
  ๔.๑  รับราชการ     จํานวน  ๑๐ คน  
  ๔.๒  รับจาง/เกษตรกร    จํานวน  ๔๐ คน 
  ๔.๓  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/คาขาย/ธุรกิจสวนตัว จํานวน  ๑๕ คน 
  ๔.๔  นักเรยีน/นักศึกษา    จํานวน  ๒๕ คน 
  ๔.๕  อ่ืนๆ     จํานวน  ๑๐ คน 

รอยละของความพึงพอใจในแตละประเด็นฯ   = 

 คะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็นการพัฒนา  X  ๑๒๐ 
คะแนนความพึงพอใจเต็มท้ังหมดในแตละประเดน็การพัฒนา 

(๖,๐๐๐  คะแนน) 

รอยละของความพึงพอใจในแตประเดน็การพัฒนา   = 
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สวนท่ี  ๒  ผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
 

๒.๑  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  ๕,๔๐๐ คะแนน) 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมปีระสิทธิภาพและคณุภาพ ๓,๙๖๕ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข ๓,๙๘๘ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔,๐๕๔ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๔,๑๖๕ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม ๔,๒๐๘ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย ๔,๑๗๖ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนันทนาการ ๔,๒๙๖ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ๔,๑๙๗ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔,๓๒๗ พอใจมาก 

ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๔,๔๓๓ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๔๖,๑๐๙ พอใจมาก 
 

๒.๒  สรุปตามยุทธศาสตรการพัฒนา  (ภาพรวมท้ังหมด) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%)  

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมปีระสิทธิภาพและคณุภาพ ๗๓.๔๓ - - 

ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข ๗๓.๘๕ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๕.๐๗ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ๗๗.๑๓ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม ๗๐.๑๓ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย ๗๗.๓๓ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนันทนาการ ๗๙.๕๖ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ๗๗.๗๒ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๘๒.๐๙ - - 
ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ๗๗.๙๓ - - 

ภาพรวม ๘๕.๓๙   
 
 
 
 
 

 
 
 

 



~ ๙๙ ~ 

 

๒.๓  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖,๐๐๐  คะแนน) 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๕ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๐๑ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๖๒ พอใจมาก 

๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔,๕๙๙ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๗๙๕ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔,๕๙๑ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔,๕๗๐ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔,๕๗๔ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔,๖๕๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม  ๕๔,๐๐๐  คะแนน) ๔๑,๘๐๙ พอใจมาก 

๒.๔  สรุปตามประเด็นการพัฒนา (ภาพรวมท้ังหมด) 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๗๕ - - 
๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗๘.๓๕ - - 
๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๗๐ - - 
๔  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๗๖.๖๕ - - 
๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๙.๙๒ - - 
๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๗๖.๕๒ - - 
๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๗๖.๑๗ - - 
๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๗๖.๒๓ - - 
๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๗๗.๕๓ - - 

ภาพรวม ๗๗.๔๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๐ ~ 

 

๒.๕  สรุปแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
ยุทธศาสตรท่ี  1   ดานการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๕ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕๐ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๓๘ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๓๐ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๗ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๓๘ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๒๑ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๑๙ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๓๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๓,๙๖๕ พอใจมาก 
 
ยุทธศาสตรท่ี  2   ดานการสาธารณสุข 

ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๓ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๕๐ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๐ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๔๑ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๖๕ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๓๗ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๓๕ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๓๐ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๔๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๓,๙๘๘ พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๑ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๕๓ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๔๔ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๕๑ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๔๘ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๔๙ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๔๘ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๕๘ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๔๙ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕๔ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๐๕๔ พอใจมาก 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  4   ดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๔๘ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๖๐ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๖๑ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๕๓ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๕๓๗ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๕๒ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๕๓ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๕๔ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๔๗ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๑๖๕ พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๒ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๓๗๕ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๓๗๕ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๓๖๙ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๓๖๐ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๓๖๙ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๓๖๒ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๓๖๐ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๓๖๖ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๒๗๒ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๓,๒๐๘ พอใจ 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานเกษตรกรรม เกษตรอินทรีย 

ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๖๔ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๗๕ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๗๐ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๖๖ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๖๗ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๖๐ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๕๖ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๕๙ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๕๙ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๑๗๖ พอใจมาก 
 

ยุทธศาสตรท่ี  7   ดานกีฬาและนนัทนาการ 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๓ ~ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๗๘ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๘๖ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๒ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๗๕ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๗๖ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๗๔ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๗๑ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๖๙ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๕ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๒๙๖ พอใจมาก 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี  8   ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๗๓ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๗๐ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๖๙ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๖๒ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๖๙ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๖๔ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๕๓ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๖๓ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๗๔ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๑๙๗ พอใจมาก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๐๔ ~ 

 

ยุทธศาสตรท่ี  9   ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๙ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๔๙๑ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๔๘๑ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๗๗ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๒ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๗๐ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๗๖ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๗๕ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๘๖ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๓๒๗ พอใจมาก 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  10 ดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ 

ประเด็นการพัฒนา 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  ๖๐๐  คะแนน) 

ระดับความพึง
พอใจ  

๑.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม ๔๙๗ พอใจมาก 

๒.  มีการประชาสมัพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม ๕๐๐ พอใจมาก 

๓.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๕๐๑ พอใจมาก 

๔.  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ ๔๘๗ พอใจมาก 

๕.  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๙๔ พอใจมาก 

๖.  มีการดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด ๔๘๖ พอใจมาก 

๗.  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ๔๘๗ พอใจมาก 

๘.  มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน ๔๙๐ พอใจมาก 

๙.  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ๔๙๑ พอใจมาก 

รวม (เต็ม ๕,๔๐๐  คะแนน) ๔,๔๓๓ พอใจมาก 
 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ขององคการ
บริหารสวนตําบลหวยยางในการพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตรและ

ประเด็นการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  พบวา 
๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน  ระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  ๘๕.๓๙   

  ระดับพอใจมาก  (ตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  ๘๕.๓๙)  
- พอใจมากสูงสุด   รอยละ  ๘๒.๐๙  (ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน) 

- พอใจมากต่ําสุด รอยละ  ๗๐.๑๓  (ยุทธศาสตรเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม) 



~ ๑๐๕ ~ 

 

  ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา  คิดเปนรอยละ  ๗๗.๔๒)  
- พอใจมากสูงสุด    รอยละ ๗๙.๙๒  (มีโครงการโปรงใสในการดําเนินโครงการ/ 
         กิจกรรม) 

- พอใจมากต่ําสุด รอยละ ๗๖.๑๗ (มีการแกไขปญหาและการตอบสนองความ 
           ตองการของประชาชน) 

๔.  การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๔.๑ วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามท่ีเทศบาลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบงชวงของผลการ
ประเมินออกเปน ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซ่ึงผลการประเมินอยูในระดับพอใจมาก  คิดเปน
รอยละ  ๘๕.๓๙  เทียบกับผลการประเมินของปงบประมาณ ๒๕๖๐ เพ่ิมข้ึน ๑๗.๑๕  
 ๔.๒  วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินท่ีได  

จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ  ๔.๑  จะเห็นไดวาประชาชนมีความพึงพอใจมากตอการ
ดําเนินงานของ อบต. มากกวาปท่ีผานมา  เหตุผลท่ีทําใหผลการประเมินสูงกวาปท่ีผานมานั้น  อาจจะมาจาก
องคการบริหารสวน ตําบลห วยยาง   สามารถแก ไขปญหายุทธศาสตรการพัฒนาด านการอนุรั กษ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีโครงการโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ทําใหประชาชนมี
ความพึงพอใจมากในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  โดยขอมูลท่ีจะทําใหหาสาเหตุไดคือ  
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก   

 
๕.  ขอเสนอแนะ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  มีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ดังนี้ 

๕.๑  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตรให
บรรลุผลสําเร็จใหมากกวานี้   

๕.๒  หากไมสามารถดําเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชนเขาใจ และตองหาทาง
แกปญหาใหกับประชาชนได  เม่ือประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทําใหประชาชนมีความพึงพอใจ
ใจตอองคการบริหารสวนตําบลหวยยางดีข้ึน   

๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง  สามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรายละเอียดตามท่ีไดแสดงในผลการประเมินความพึงพอใจขางตนแลว 
 
 

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



 
 
 
 
 

สวนที่  ๗ 
  ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 
 
 
 
 

 



~ ๑๐๖ ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีคณะกรรมการติดตามไดดําเนินการติดตาและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกาบริหารสวน
ตําบลหวยยาง  ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีขอเสนอแนะดังนี้    

 ปญหา 
(๑)  มีบางหมูบานท่ียังไมมีไฟฟาสองสวางและบางหมูบานมีไมเพียงพอ 
(๒)  ถนนยังไมสามารถดําเนินการไดครบทุกหมูบาน   
(๓)  มีโครงการบางในแผนท่ีงบประมาณยังมีความคลาดเคล่ือนจากการประมาณราคาเพ่ือ

การพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ทองถ่ิน  

(๔)  มีโครงการท่ีไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตอประชาชนได 
ขอเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาติดต้ังไฟฟาสองสวางใหหมูบานอยางเพียงพอ  เพ่ือใหการสัญจรไป

มาไดสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  โดยเสนอแนะใหติดต้ังไฟฟาสองสวางดังนี้ 
   (๑.๑)  ติดต้ังไฟฟาสองสวางใหเพียงพอตอประชาชน   

 (๒)  เห็นควรพิจารณาดําเนินการซอมแซม/ปรับปรุง/กอสรางถนนใหสามารถสัญจรไป-มา
ไดสะดวก  และเพียงพอ  

(๓)  ในการท่ีจะดําเนินโครงการนั้น  จะตองเปล่ียนแปลงแผนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๒/๑  
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมปรับปรุงโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ขอ ๑๐   

(๔)  ใหพิจารณาดําเนินโครงการท่ีไดต้ังงบประมาณเอาไวแลวใหครบทุกโครงการ เพ่ือให
ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 

 
 

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

ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 



 
 
 
 
 

สวนที่  ๘ 
ภาพการดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลหวยยาง   

ปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
*************************** 

 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 กําหนดใหองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน สภาทองถ่ินและผูบริหารทองถ่ิน เปดเผยขอมูลและรายงานผลการดําเนินงานให
ประชาชนทราบ   รวมตลอดท้ังมีกลไกใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมดวย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยกา ร จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ขอ 30 (5) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภา
ทองถ่ิน และคณะกรรมการ พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถ่ินทราบ ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกลาว และตองปด ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป 
  

ในการนี้  เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการ  องคการบริหารสวนตําบลหวย 
ยาง  จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หวยยาง ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  ใหประชาชนท่ัวไปไดรับทราบ  ท้ังนี้  สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  ศูนยขอมูล
ขาวสารของ อบต.หวยยาง ณ  สํานักงาน อบต.หวยยาง ๑๖๓ หมูท่ี ๔  ตําบลหวยยาง  อําเภอบัวใหญ  
จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท ๐๔๔ – ๗๕๖๒๖๒   
      

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  22  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

 
 

(นายสมปอง  จันปญญา) 
  นายกองคการบรหิารสวนตําบลหวยยาง 
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