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  ตามท่ี องค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด ได�ประกาศการใช�แผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การ
บริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 2561-2565) ไปเม่ือวันที่ 15  มิถุนายน  2562 น้ัน 

  เน่ืองจากแผนพัฒนาท�องถ่ินท�องถ่ิน ยังไม�ครอบคลุมกับป4ญหาและความต�องการของประชาชนใน
ป4จจุบัน จึงมีความจําเป7นต�องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม  ให�สอดคล�องกับข�อเท็จจริงตรงกับความต�องของ
ประชาชนและสถานการณ�ป4จจุบัน ท้ังน้ีเป7นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 และแก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   โดยโครงการ/กิจกรรมที่แก�ไข
เพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงในแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 2561-2565) 
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1  พ.ศ. 2563 น้ี  มีวัตถุประสงค�เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลคําสะอาด โดยสามารถตอบสนองความต�องการและแก�ไขป4ญหาความเดือดร�อนของประชาชนในเขต
ตําบลคําสะอาดมากท่ีสุด ตามภารกิจและอํานาจหน�าที่ พร�อมกันน้ียังเป7นการเช่ือมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนา และข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปBงบประมาณ 2564 และหรือโครงการพัฒนาอ่ืน ๆ ในการแก�ไข
ป4ญหาความเดือดร�อนของประชาชนภายในตําบลอย�างเป7นภาพรวม  จึงต�องดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน
องค�การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ. 2561-2565) เปล่ียนแปลง  ฉบับที่ 1  พ.ศ. 2563  เพ่ือนําไปสู�แนว
ทางการปฏิบัติในการพัฒนาท�องถ่ินต�อไป 
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ส�วนท่ี  1 
สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

1.ด�านกายภาพ 

  ประวัติองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด   เดิมอยู�ในพ้ืนท่ีของตําบลโพนสูงตามลักษณะ
ปกครองพ้ืนท่ีต�อมาได(แยกจัดต้ังเป+นตําบลคําสะอาด  เม่ือวันท่ี  13 ตุลาคม  2514  ยกฐานะจากสภาตําบล
เป+นองคการบริหารส�วนตําบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2539 ป6จจุบันมี
หมู�บ(านในเขตตําบลจํานวน  14  หมู�บ(าน ท่ีทําการต้ังอยู�ท่ีหมู� 12 บ(านคําสะอาดพัฒนา  ตําบลคําสะอาด  
อําเภอสว�างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   

ลักษณะท่ัวไป สภาพภูมิศาสตร% 

  สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไปเป+นท่ีราบสูงสลับกับท่ีลุ�มอยู�ห�างจากอําเภอสว�างแดนดิน  ออกมา
ทางทิศตะวันตก  15  กิโลเมตร  มีพ้ืนท่ี   95  ตารางกิโลเมตร  (59,375 ไร�)  มีเขตติดต�อดังนี้ 

ทิศเหนือ จรดตําบลโพนสูง อําเภอสว�างแดนดิน,ตําบลอ(อมกอ, ตําบลดงเย็น ,อําเภอ
บ(านดุง  จังหวัดอุดรธานี,  

  ทิศใต(  จรดกับตําบลบงใต(และตําบลบ(านต(าย อ.สว�างแดนดิน 
  ทิศตะวันออก จรดกับตําบลโพนสูง, ตําบลสว�างแดนดิน, ตําบลบ(านต(าย อ.สว�างแดนดิน 
  ทิศตะวันตก จรดตําบลบงใต( อ.สว�างแดนดิน และตําบลทุ�งฝน อ.ทุ�งฝน 

2. ด�านการเมืองการปกครอง 

  ฝ@ายบริหาร 

1. นายกองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
นางทองพูล  บุญคง 

2. รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
นายสมจิต  พรมผัน 

3. รองนายกองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
นายบุญตา  วิเศษทรัพย 

4. เลขานุการนายกองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
นายหนูกร  ไชยเสนา 

ฝ@ายนิติบัญญัติ 

5.สมาชิกสภาองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
5.1  นายชูชาติ    ชินทะวัน   ประธานสภาฯ 

 5.2 นายกวีพล    ศรีชุมพล         รองประธานสภาฯ 
 5.3 นายสัมฤทธิ์  กองพันธ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 1 
 5.4 นายวทัญGู   รุ�งเรือง สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 2 
 5.5 นายธวัช      ขันทะมาศ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 3 
 5.6 นายอภิสิทธิ์  ชัยมัชฉิม สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4 



 

2 

 5.7 นายบัญชา    อุดมพร สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 4 
 5.8 นายสุริยันต   บุญลือ  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 5 
 5.9 นายอินแปลง  จันดีศรี สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 7 
 5.10 นายสุรพล  ยินดี  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 8 
  5.11 นายปานศักด์ิ  นามสาขา สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 9 
 5.12 นายทศพร  ขาวสนิท สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 9 
 5.13 นางหนูจันทร  กองวงษา สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 10 
 5.14 นายภู  สืบสม  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 10 
 5.15 นายทรงกรด  ต�วนเครือ สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 11 
 5.16 นายสว�าง กตัญGู  สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 12 
     5.17 นางมุกดา  แก(วอุ�นเรือน สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 12 
     5.18 นายวันเฉลิม  สภีักดี สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 13 
     5.19 นายวรวุฒิ  พรมบุตร สมาชิกสภาฯ หมู�ท่ี 13 
 

ผู(นําชุมชนตําบลคําสะอาด 
 

 
 
 
 
 

หมู�ท่ี รายช่ือ ตําแหน�งผู�ใหญ�บ�าน เบอร%โทรศัพท% 

1 นายยอดชาย  เจริญมงคล กํานันตําบลคําสะอาด 089-5751323 
2 นายทวีรัฐ     สิงหงาม บ(านดงจันทู 086-2194146 
3 นายเสถียร    ศรีประชัย บ(านหนองหมากแซว 099-0213888 
4 นายธนกร     วรรณศรี บ(านปลวก 098-1760139 
5 นายภานุเดช  อุ�มจันสา บ(านบ(านยางคํา 080-0070302 
6 นายถนัด       อ�อนละมุล บ(านบ(านนาดินจี่ 098-1017322 
7 นายศุภชัย     จันดีศร ี บ(านหนองไผ� หมู�ท่ี 7 093-5187369 
8 นายปรีชา      สายศร บ(านคําสะอาด 2 หมู� 8 087-2143228 
9 นายวันชัย      สิมรีย บ(านแสงตะวัน 095-6502586 

10 นายฉลวย      จอมประมาณ บ(านหนองหมากแซว หมู� 10 093-6509623 
11 นายสุบิน       คําค(อ บ(านธาตุโสภา 062-1283083 
12 นายขวัญเมือง  สุวรรณสน บ(านคําสะอาดพัฒนา 089-5221311 
13 นางลําไย        พรมบุตร บ(านปลวก หมู� 13 093-5526715 
14 นายประหยัด   ขําขาว บ(านปลวก หมู� 14 063-0125583 
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ประธานประชาคมหมู�บ(าน 

 
 
เจ(าหน(าท่ีขององคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
 
 1.ปลัดองคการบริหารส�วนตําบล   

นางลําพูน  วงเวียน  (ปลัด  อบต. )  
2.  รองปลัดองคการบริหารส�วนตําบล 

       นายรําไพ  โคตะมา  (นักบริหารงานอบต.  )   
 สํานักปลัด อบต. 
  3.  หัวหน(าสํานักปลัด 
        นางสาวอารีย  สําพะโว   
  4. นักวิชาการสาธารณสุข 
                 นางสุธิมา  เฉยฉิว   

5.นิติกร 
       นายนิพนธ   ชินสาย   

6. นักทรัพยากรบุคคล 
      นางสาวปนัดดา  ฮมแสน  
  7. นักวิชาการเกษตร 
   นายยุทธพงศ   ชมเชย 

ท่ี ช่ือ-สกุล ตําแหน�ง 
ประธานประชาคมหมู�บ�าน 

ตําแหน�ง 
ระดับตําบล 

1 นายยอดชาย  เจริญมงคล ประธานประชาคม ม.1  
2 นางสมใจ  ศิริดล ประธานประชาคม ม.2  
3 นายสวาท  จอมประมาณ ประธานประชาคม ม.3  
4 นายถวิล  อนุสนธิ์ ประธานประชาคม ม.4  
5 นายธีระวัฒน  โพนเฉลียว ประธานประชาคม ม.5 ประธานประชาคมระดับตําบล 
6 นางบุญฉลอง  อัมวงษา ประธานประชาคม ม.6  
7 นายจันทรทร  ดวงสีทอง ประธานประชาคม ม.7  

8 นายบุญจันทร  ทองทา ประธานประชาคม ม.8  
9 นายประไพร  ยืนนาน ประธานประชาคม ม.9  

10 นายนารอน  ล(อมวงค ประธานประชาคม ม.10  
11 นายเสง่ียม  ต(นสาย ประธานประชาคม ม.11  
12 นายบุญเรือง  สุวรรณสน ประธานประชาคม ม.12  
13 นางเสง่ียม  สีชัยมูล ประธานประชาคม ม.13   

14 นายประหยัด  ขําขาว ประธานประชาคม ม.14  
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  8. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
    - 
  9.  เจ(าหน(าท่ีธุรการ 

        นางสาวอรสา  บุตรแสนคม 
  10. เจ(าหน(าท่ีปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   นายพงศกร  จันทรคง 
  11.  ผู(ช�วยนักวิชาการเกษตร 
   นายศิริคงคา  สารโพธิ์คํา 
  12. ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   นายชาญณรงค  ไก�ขัน 
  13. ผู(ช�วยธุรการ 
   นางสาวศรีประไพ  สายสอน 
  14. ผู(ช�วยธุรการ  
   นางสาวมานิตา   พิณทอง 

15. นักการภารโรง 
 นายสุวิทย  บุญเสริม 
16. คนตกแต�งสวน 
 นายชินกร   ยินดี 
17. พนักงานขับรถยนต 
 นายรังสรรค  สิมรีย 
18. พนักงานขับรถกู(ชีพกู(ภัย 
 นายสถิตย   อินลา 
19. พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
 นายสุริยนต  สีกัณหา 
20. พนักงานประจํารถน้ํา 
 นายปรีดา  อักษรกลาง 
21.  พนักงานขับรถกู(ชีพ  
 นายณัฐพงษ   ศรีพรหมษา 
 22  แม�บ(าน 
 - 

 กองคลัง 
23. ผู(อํานวยการกองคลัง  

       นางรัตชณี  หงษทอง  
  24.  นักวิชาการการเงินและบัญชี  
        นางจันทรฉาย  พูลสง�า  
  25.  เจ(าพนักงานพัสดุ 
        นางสาวรจนา  เจริญมงคล   
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  26.  เจ(าพนักงานจัดเก็บรายได(  
                 -   
 
  27.  เจ(าพนักงานกเงินและบัญชี 
    - 
  28.  ผู(ช�วยพนักงานจัดเก็บรายได( 

นางสาวศิริรักษ  ต(นสาย 
29.  ผู(ช�วยเจ(าพนักงานพัสดุ 

 นางสาวอํานวย   พรสวัสด์ิ 
30. ผู(ช�วยช�างสํารวจ 

      นางสาวชบาไพร  ภาคะ 
31.  ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 

นางสาวศิริพร  สารมานิตย 
  32. ผู(ช�วยเจ(าพนักงานธุรการ 

      นางสาวสภุาวินี  สายมายา 
 กองช�าง 
  33. ผู(อํานวยการกองช�าง 
       ว�าท่ีร(อยตรีธีรชน  กาญบุตร   

34.  นายช�างโยธา 
      - 
 35   นายช�างสํารวจ 
   นายวัยวุฒิ  บุตรขันธ 

36.  เจ(าพนักงานธุรการ    
 - 
37.  ผู(ช�วยเจ(าหน(าท่ีธุรการ 
 นางสาวมุกระวี   จันทรศรี 
38.  ผู(ช�วยช�างเขียนแบบ 
 นายจันทา  สีแก(ว 
40. ผู(ช�วยช�างไฟฟOา 
 นายปQยะพงษ หาริตะวัน 
41. พนักงานจ(างท่ัวไป 
 - 
42.  พนักงานขับรถยนต 

นายธวัชชัย  ต(นสาย 
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 กองการศึกษา 
  43.  ผู(อํานวยการศึกษา   
        นางสาวสราพร   ป6จสา 
  44.  นักวิชาการศึกษา 
        นายไพรลา  ทานะขันธ   

45.  ผู(ช�วยธุรการ    
นางสาวอัฉรา  พรมยิ่ง 

ครูผู(ดูแลเด็ก  จํานวน  11  คน 
   46. นางบรรจง  ต(นสาย   
   47. นางอํานาจ  ศรีชุมพล  
   48. นางธัญญรัตน  ต�วนเครือ   
  49. นางรุ�งนภา  แก(วกันยา   

50. นางธณัฐดา  สืบสม   
51. นางเจษฎาพร  กําแหงมิตร   
52. นางศรีสะอาง  เจริญมงคล   

  53. นางลัดดาวรรณ  สืบสม   
  54. นางสาวนุชเนตร  ไขศรี   
  55. นางพรทิภา  บุญสาร   

 56.นางสาวยุวณี  ภักดีราช   
 ผู(ช�วยครูผู(ดูแลเด็ก  จํานวน  10 คน 
              57. นางสาวโสภา   จันทะกิจ 
    58. นางอุทัยวัลย  ทองปาน 
  59. นางมณีกานต   นะธิศรี 
  60. นางสาวยุพิน  วงเวียน 
  61.นางกัลนิฐา  เหมะธุลิน 
  62.นางประภาส  กุลชาติ 
  63.นางสังวร  แสนภพ 

           64. นางปรัชญา  โกษาแสง 
 65.นางปวีณา  แก(วโพนทอง 
 66.นางสาวณัฐกานต  อาปOอง 
 67.นางสาวสุนิศา  ปานเชียงวงษ 

กองสวัสดิการ 

68.  ผู(อํานวยการกองสวัสดิการ  
       นายกําพล  ก(อนตาล   
  69. นักพัฒนาชุมชน  
        นางสาวรัสฎา มงคลนํา   
  70.  ผู(ช�วยเจ(าหน(าธุรการ        

 นายพงศทวี  กุลชาติ   
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3.ประชากร 
  

มีหมู�บ(านท้ังหมด  14   หมู�บ(าน  มีประชากรท้ังหมด  10,966  คน  แยกเป+นชาย  5,481  คน  
หญิง  5,485 
 

   
  ข(อมูล ณ วันท่ี  19  มิถุนายน  2563  (ข(อมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอสว�างแดนดิน) 

  
4. สภาพทางสังคม 
 1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน   7   แห�ง  ดังนี้ 

1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสุวรรณวิสุทธาราม 
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสีมาธิการาม 
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวัน 
4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บ(านยางคํา 
5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  บ(านดงจันทู 
6. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ(านหนองหมากแซว 
7. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก บ(านหนองไผ� 

 2. โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน  6 แห�ง (ขยายโอกาส 1 แห�งได(แก�โรงเรียนบ(านคําสะอาด) 
 3. ศูนยการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย  จํานวน  1 แห�ง 

  4. การสาธารณูปโภค 
-   มีระบบไฟฟOาเข(าถึงทุกหมู�บ(าน   (การใช(คิดเป+นร(อยละ  100 ) 

 

 

หมู�บ�าน จํานวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 

บ(านคําสะอาด หมู�ท่ี 1 265 388 416 804 
บ(านดงจันทู  หมู�ท่ี 2 254 453 453 906 
บ(านหนองหมากแซว หมู�ท่ี 3 272 471 461 932 
บ(านปลวก หมู�ท่ี 4 234 295 320 651 
บ(านบ(านยางคํา หมู�ท่ี 5 249 458 438 896 
บ(านบ(านนาดินจี่  หมู�ท่ี 6 209 290 317 607 
บ(านหนองไผ�  หมู�ท่ี 7  163 301 285 586 
บ(านคําสะอาด 2 หมู�ท่ี 8 347 588 553 1,141 
บ(านแสงตะวัน  หมู�ท่ี 9 260 474 453 927 
บ(านหนองหมากแซว หมู�ท่ี 10 291 426 466 892 
บ(านธาตุโสภา  หมู�ท่ี 11 171 294 288 582 
บ(านคําสะอาดพัฒนา หมู�ท่ี 12 473 473 448 921 
บ(านปลวก หมู�ท่ี 13 150 300 291 591 
บ(านปลวก หมู�ท่ี 14 128 270 296 566 

รวม 3,300 5,481 5485 10,966 
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-   ประปาหมู�บ(านเข(าถึงทุกหมู�บ(าน (การใช(ร(อยละ 100 ) 
-   ไปรษณียอนุญาต  1     แห�ง  
-   โรงน้ําด่ืมชุมชน จํานวน 9 แห�ง ได(แก� หมู�ท่ี 1 ,หมู�ท่ี 5, หมู�ท่ี 6, หมู�ท่ี 7 , หมู�ท่ี 8 
หมู�ท่ี 10, หมู�ท่ี 12, หมู�ท่ี 13   หมู�ท่ี 14 

5. การจัดต้ังกลุ�มอาชีพต�าง  ๆ  จํานวน  20  กลุ�ม   
6. จัดต้ังศูนยสาธิตการตลาด (ร(านค(าชุมชน)      จํานวน 8  แห�ง  คือ  หมู�ท่ี 1,5,6,8,9,11,12,13   

 7. กองทุนหมู�บ(าน 13 กองทุน 
 

5.ด�านระบบบริการพ้ืนฐาน 
- โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 1 แห�ง  ต้ังอยู�หมู�ท่ี  12  บ(านคําสะอาดพัฒนา  

ตําบลคําสะอาด   
- ศูนยสาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ(าน  จํานวน   13  หมู�บ(าน 

6.ด�านเศรษฐกิจ 
-      การเกษตรประชาชนส�วนประกอบอาชีพเกษตร ทํานา   ประมาณร(อยละ  65    สวน
หรือพืชไร�ร(อยละ  30  อ่ืนๆ   ประมาณร(อยละ 5 

      -     ด(านปศุสัตว   เลี้ยงไว(เพียงพอสําหรับบริโภคและจําหน�าย เช�น โค  กระบือ เป+ด ไก� 
- ร(านจําหน�ายแกUส ใช(ในครัวเรือน จํานวน  6   แห�ง   
- มีโรงสี  จํานวน     10   แห�ง 
- ร(านเกมสและอินเตอรเน็ต  จํานวน  5  ร(าน 
- ร(านขายอาหาร  จํานวน  9  ร(าน 
- ร(านค(า ขายของชํา จํานวน  30  ร(าน 
- ร(านซ�อมรถ  จํานวน  10  ร(าน 
- ร(านคอนกรีต หล�อเสา  จํานวน 3 ร(าน 
- สถานพยาบาล  จํานวน  1  แห�ง 
- ร(านเสริมสวย  จํานวน  6 ร(าน 
- ร(านหล�อแบบพิมพวัด  จํานวน 1 แห�ง 

 
      7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 

ประชาชนส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  มีวัดและสํานักสงฆ  จํานวน   18  แห�ง 
วัดท่ีสําคัญ  อาทิเช�น 
  - วัดป@าบ(านปลวก หมู�ท่ี 11  สิ่งสําคัญมีโบราณสถานเก�าแก�โบสถ และศิลาแลง                   
สมัยขอม 
  -  วัดป@าภูมิพิทักษ   หมู� 7  บ(านหนองไผ�  สิ่งท่ีสําคัญมีโบสถและสิมมา  ซ่ึงเป+นรูป  
สี่เหลี่ยม  สมัยขอม 

7.1โบราณสถานและแหล�งท�องเท่ียว  
-  วัดป@าภูมิพิทักษ บ(านหนองไผ� หมู�ท่ี 7 มี ธาตุศิลาแลงและสิมมา  สมัยขอม  
-  วัดป@าบ(านปลวก  ซ่ึงมีต(นไม(ใหญ�ท่ีเกิดข้ึนบนยอดเจดียโบราณ เชื่อว�าต(นไม(นี้ได(โอบอุ(ม 

เจดียนี้ไว(ไม�ให(พังทะลาย 
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-  วัดหงษาวดี ต้ังอยู�ท่ีบ(านยางคํา หมู�ท่ี 5 ซ่ึงอยู�ระหว�างการสํารวจของกรมศิลปากร  
เป+นแหล�งบท�องเท่ียวทางโบราณสถานท่ีสําคัญ 

-  วัดป@าสามัคคีท�าหลวง  ต้ังอยู�ท่ีบ(านหนองหมากแซว ซ่ึงเป+นวัดเก�าแก� 
-  ศาลเจ(าปู@ศรีสุทธิโธ หรือ ปู@หนองดูน ต้ังอยู�ท่ีบ(านปลวก ซ่ึงเป+นท่ีเป+นท่ีเคารพบูชาของ 

ประชาชนตําบลคําสะอาด 
-  ภูมิทัศนอ�างเก็บน้ําห(วยบง  ต้ังอยู�ท่ี บ(านคําสะอาด 2 หมู�ท่ี 8  สภาพภูมิทัศนบริเวณ 

รอบๆสวยงามสามารถปรับปรุงเป+นแหล�งท�องเท่ียวมีเนื้อท่ีประมาณ  200  ไร� 
7.2ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเช่ือ 
ชาวตําบลคําสะอาดได(รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว(    

โดยเฉพาะอย�างยิ่ง  ประเพณีท่ีเก่ียวกับพระพุทธศาสนา   ซ่ึงตนเลื่อมใสศรัทธาโดยจําแนกได(ดังนี้ 
1) บุญผเวสหรือบุญเดือนสี่ บุญท่ีมีการเทศนผะเวสหรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน หนังสือ 

มหาชาติหรือเวสสันดรชาดกเป+นหนังสือชาดกท่ีแสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ(าคราวพระองคเสวยพระชาติ
เป+นพระเวสสันดรเป+นหนังสือเรื่องยาว มี 14 ผูก  บุญพระเวสสันดรกําหนดทําในเดือนสี่   

2) บุญบ้ังไฟ  หรือเรียกว�า  บุญเดือนหก  การนําเอาดินประสิว (ข้ีเจีย)  มาค่ัวผสมกับถ�าน  
เรียกว�า หม่ือ เอาหม่ือใส� กระบอกไม(ไผ� (ป6จจุบันพัฒนาเป+นท�อพลาสติกหรือท�อพีวีซี) ตําให(แน�น   แล(วเจาะรู 
เรียกว�า  บ้ังไฟ      

3) บุญเข(าพรรษาการอยู�ประจําในอาวาสแห�งเดียวตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เรียกว�า     
เข(าพรรษาโดยปกติกําหนดเอาวันแรม 1 คํ่า เดือน 8  เป+นวันเข(าพรรษา ซ่ึงชาวบ(านจะมีการถวายผ(าอาบ
น้ําฝน  ถวายเทียนพรรษา  และมีการทําบุญ  เป+นต(น 

4) บุญออกพรรษา  การออกจากเขตจํากัด ไปพักแรมท่ีอ่ืนได(  เรียกว�า ออกพรรษา     
พรรษาหมายถึง  ฤดูฝน ปWหนึ่งมี 4 เดือน  คือ ต้ังแต�แรม 1 คํ่า  เดือน 8 ถึง  ข้ึน 15 คํ่าเดือน  12  ในระยะ  
4  เดือน  3 เดือนแรกให(เข(าพรรษาก�อน   เข(าครบกําหนด 3 เดือน แล(วให(ออกอีก          1 เดือน  ให(หาผ(า
จีวรมาผลัดเปลี่ยนการทําบุญมีให(ทาน เป+นต(น   

5) บุญประเพณีก�อเจดีทราย วัดท�าหลวง เกิดจากความเชื่อว�าเป+นการสร(างปราสาทหรือท่ีอยู� 
ไว(บนสวรรค  เวลาท่ีตายไปจะได(มีท่ีอยู�อาศัยซ่ึงได(สร(างไว(ก�อนแล(ว  เพราะในสมัยก�อนคนจะเชื่อในระบบโลก
ภูมิเรื่องสวรรคท้ังนี้ ถือเป+นอีกหนึ่งประเพณีท่ีชาวตําบลคําสะอาด  ยังร�วมกันอนุรักษและสืบสารไว(จวบจน
ป6จจุบันประเพณีก�อพระเจดียทรายกลบธาตุจัดข้ึนในช�วงสงกรานตของทุกปWเป+นประเพณี  

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเดิมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาแต�โบราณ  คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่   
  ฮีตสิบสอง  มาจากคํา 2 คํา คือ ฮีต กับ สิบสอง ฮีตมาจากคําว�า จารีต หมายถึงสิ่งท่ีปฏิบัติ
สืบต�อกันมาจนกลายเป+นประเพณีท่ีดีงาม ชาวอีสาน เรียกว�า จาฮีต หรือ  ฮีต สิบสอง หมายถึง เดือนท้ัง 12 
เดือน ในหนึ่งปWฮีตสิบสอง จึงหมายถึง ประเพณีท่ีประชาชนชาวอีสานได(ปฏิบัติสืบต�อกันมาท้ังสิบสองเดือนใน
แต�ละปWประเพณีท้ังสิบสองเดือนท่ีชาวอีสานถือปฏิบัติกันมานั้นล(วนเป+นประเพณีท่ีส�งเสริมให(คนในชุมชน ได(
ออกมาร�วมกิจกรรมพบปะสังสรรคกันเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงและเพ่ือความสมานสามัคคีมีความรักใคร�กัน 
ของคนในท(องถ่ิน ซ่ึงเป+นการสืบทอดสิ่งท่ีดีงามมาจวบจนป6จจุบัน   ประเพณีอีสานส�วนใหญ�จะมีเอกลักษณ
แตกต�างจากประเพณีภาคอ่ืนๆ(อาจคล(ายคลึงกับประเพณีของทางภาคเหนือบ(างเพราะมีท่ีมาค�อนข(างใกล(ชิด
กัน)ประเพณีอีสาน ได(รับอิทธิพลมา จากวัฒนธรรมล(านช(าง(แถบหลวงพระบางประเทศลาว)  จึงจะเห็นได( ว�า 
ประเพณีของชาวอีสาน และชาวลาวมีความคล(ายกันเพราะมีท่ีมาเดียวกันและชาวอีสานและชาวลาวก็ไปมาหา
สู�กันเป+นประจําเยี่ยงญาติพ่ีน(องทําให(มีการถ�ายเทวัฒนธรรมระหว�างกันด(วย 
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 คองสิบส่ี หมายถึง  ครองธรรม 14 อย�าง เป+นกรอบหรือแนวทางท่ีใช(ปฏิบัติระหว�างกัน ของ 
ผู(ปกครองกับผู(ใต(ปกครอง พระสงฆ และระหว�างบุคคลท่ัวไป เพ่ือความสงบสุขร�มเย็นของ บ(านเมือง คองสิบสี่
มีหลายแบบหลายประเภท พอจะยกตัวอย�างได(ดังนี้ 

 
คองสิบสี่แบบท่ี 1  กล�าวถึงผู(เก่ียวข(องกับครอบครัวในสังคมตลอดจนผู(มีหน(าท่ีปกครอง 

บ(านเมือง       
     คองสิบสี่แบบท่ี 2   กล�าวถึงหลักการท่ีพระมหากษัตริยทรงปฏิบัติในการปกครอง
บ(านเมือง    และข(อท่ีประชาชนควรปฏิบัติต�อพระมหากษัตริย   และจารีตประเพณีท่ีพึงปฏิบัติให(บ(านเมือง
สงบสุข 
    คองสิบสี่แบบท่ี 3  กล�าวถึงธรรมท่ีพระราชาพึงยึดถือปฏิบัติ และเน(นหนักให(ประชาชน
ปฏิบัติตามจารีตประเพณี   และข(อท่ีคนในครอบครัวพึงปฏิบัติต�อกัน 
     คองสิบสี่แบบท่ี 4 กล�าวถึงไปแนวทางฮีตบ(านครองเมือง  คือการดําเนินการปกครอง
บ(านเมืองเพ่ือ ให(บ(านเมืองอยู�เป+นสุขและปฏิบัติตามประเพณี 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ 

  -  ป@าไม( มีพ้ืนท่ีเป+นป@าสงวนแห�งชาติ ในเขตตําบล ปริมาณร(อยละ  20  ของพ้ืนท่ี  ตําบล       
  -  ดิน  มีลักษณะเป+นดินร�วน  เหมาะแก�การเพาะปลูก 
  -  แหล�งน้ํา  มีลําน้ําสงครามพาดผ�านตําบลคําสะอาด 

 
9. ด�านอ่ืน ๆ  

     9.1 ด(านการรักษาความสงบเรียบร(อย 
 
  -   การรักษาความสงบเรียบร(อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอยู�ใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรอําเภอสว�างแดนดิน 

-  มีศูนยตํารวจชุมชนอาสาสมัครแจ(งข�าว  จํานวน  1  แห�ง  หมู�ท่ี  7  บ(านหนองไผ� 
(ท่ีทําการกํานัน) 
                    -  มีศูนยอปพร. 1  แห�ง  ต้ังอยู�ท่ีทําการ อบต.คําสะอาด และ สมาชิก อปพร.จํานวน  
200  นาย 

  9.2 เศรษฐกิจพอเพียงท(องถ่ิน(ด(านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 
  ประชาชนท้ัง 14 หมู�บ(าน มีวิถีชีวิตท่ีพ่ึงพาการเกษตรและความต(องการแหล�งน้ําในการทํา 

การเกษตรแหล�งน้ําสําคัญ 
- แม�น้ําสงคราม ,ลําห(วยเสาคํา,ลําห(วยไร�,ลําห(วยคําชน,ห(วยหนองชาด, ห(วยน้ําเค็ม 

ห(วยวังแสง, ห(วยหมากเต(น 
- อ�างเก็บน้ําห(วยบง,อ�างเก็บน้ําคําปลาฝา  
- หนองบ�อ,หนองเปYอย, หนองปลวก, หนองยาง, หนองคึกฤทธิ์,หนองตะไก(,หนองดูน,

หนองน้ําหมาก,หนองกุดแกลบ  
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ส�วนท่ี ส�วนท่ี 22  
ยุทธศาสตร%องค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ%ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร%ชาติ ๒๐ ปF   
  การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ปWขององคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ปW  โดยมุ�งเน(นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู�ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปW ของ
ประเทศไทยกําลังอยู�ระหว�างการเสนอร�างกรอบยุทธศาสตรชาติต�อท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ    ซ่ึงขณะน้ี
อยู�ระหว�างการดําเนินการปรับปรุงร�างกรอบยุทธศาสตรชาติตามมิติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดทําร�างยุทธศาสตรชาติ  โดยร�าง
กรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ปW (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย�อได(  ดังน้ี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วิสัยทัศน% 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน เปGนประเทศพัฒนาแล�ว ด�วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป+นคติพจนประจําชาติว�า “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ท้ังน้ีวิสัยทัศนดังกล�าวจะต(องสนองตอบ
ต�อผลประโยชนแห�งชาติ อันได(แก�การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห�งเขตอานาจรัฐ การดํารงอยู�อย�างมั่นคง ยั่งยืนของ
สถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู�อย�างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู�ร�วมกันในชาติอย�างสันติ
สุขเป+นปcกแผ�นมีความมั่นคงทางสังคมท�ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป+นมนุษย ความเจริญเติบโต
ของชาติความเป+นธรรมและความอยู�ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล(อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต(การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล(อมระหว�าง
ประเทศและการอยู�ร�วมกันอย�างสันติประสานสอดคล(องกัน ด(านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย�างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีไม�เป+นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด(อยกว�า 

 
 
1.3. ยุทธศาสตร%ชาติ 

ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทําให(ประเทศไทยพัฒนาไปสู�อนาคตท่ีพึงประสงคน้ัน จําเป+นจะต(องมีการ
วางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส�วนให(ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังน้ัน จึงจําเป+นจะต(องกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว  เพ่ือถ�ายทอดแนวทางการพัฒนาสู�การปฏิบัติในแต�
ละช�วงเวลาอย�างต�อเน่ืองและมีการบูรณาการ และสร(างความเข(าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร�วมกัน และเกิดการรวมพลัง
ของทุกภาคส�วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร(างและรักษาไว(ซึ่ง 



 

12 

ผลประโยชนแห�งชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป+นประเทศพัฒนาแล(ว ด(วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจนประจาชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือให(ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข�งขัน มีรายได(สูงอยู�ในกลุ�มประเทศพัฒนาแล(ว คนไทยมีความสุข อยู�ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป+นธรรม ซ่ึง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใช(เป+นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปWต�อจากน้ีไป จะประกอบด(วย ๖ ยุทธศาสตร ได(แก� (๑) 
ยุทธศาสตรด(านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตรด(านการสร(างความสามารถในการแข�งขัน (๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสร(างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรด(านการสร(างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรด(านการ
สร(างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล(อม และ    (๖) ยุทธศาสตรด(านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ 

ของแต�ละยุทธศาสตร สรุปได( ดังน้ี 
๑ ยุทธศาสตร%ด�านความมั่นคง มีเปOาหมายท้ังในการสร(างเสถียรภาพภายในประเทศและช�วยลดและ

ปOองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร(างความเช่ือมั่นในกลุ�มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต�อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต(องให(ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร(างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเป+นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปช่ัน 
สร(างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร(อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝ6gงทะเล 

 (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร�วมมือระหว�างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปOองกันและแก(ไขป6ญหาความมั่นคงรูปแบบใหม� 

(๕) การพัฒนาเสริมสร(างศักยภาพการผนึกกําลังปOองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร(อย
ภายในประเทศสร(างความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ(านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร(อมแห�งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล(อม 

(๗) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข(องจากแนวดิ่งสู�แนวระนาบมากข้ึน 
๒ ยุทธศาสตร%ด�านการสร�างความสามารถในการแข�งขัน เพ่ือให(ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู�การเป+น

ประเทศพัฒนาแล(ว ซ่ึงจาเป+นต(องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช(นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข�งขันและ
การพัฒนาอย�างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร(างความมั่นคงและปลอดภัยด(านอาหาร การเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการค(าและการเป+นผู(ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห�งอนาคต ท้ังน้ีภายใต(กรอบการปฏิรูป
และพัฒนาป6จจัยเชิงยุทธศาสตรทุกด(าน อันได(แก�โครงสร(างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาทุนมนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต(องให(ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได(แก�การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร(างความ
เช่ือมั่น การส�งเสริมการค(าและการลงทุนท่ีอยู�บนการแข�งขันท่ีเป+นธรรมและรับผิดชอบต�อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู�
ความเป+นชาติการค(าเพ่ือให(ได(ประโยชนจากห�วงโซ�มูลค�าในภูมิภาค และเป+นการยกระดับไปสู�ส�วนบนของห�วงโซ�มูลค�ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป+นมิตรต�อ
สิ่งแวดล(อม โดยมีการใช(ดิจิทัลและการค(าท่ีเข(มข(นเพ่ือสร(างมูลค�าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ�งสู�ความเป+น
เลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิต
และการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเป+นแหล�งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร(างฐานการผลิตให(เข(มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข�งขันของภาคเกษตรส�งเสริมเกษตรกรรายย�อยให(ปรับไปสู�การทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล(อมและรวมกลุ�ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข(มแข็ง และการพัฒนาสินค(าเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ป6จจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช(ดิจิทัลและการค(ามาเพ่ิมมูลค�าและยกระดับห�วง
โซ�มูลค�าในระดับสูงข้ึน 
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    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให(มีความหลากหลาย มีความเป+นเลิศและเป+น
มิตรต�อสิ่งแวดล(อม โดยการยกระดับบริการท่ีเป+นฐานรายได(เดมิ เช�น การท�องเท่ียว และพัฒนาให(ประเทศไทยเป+นศูนยกลาง 
การให(บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด(านการเงินและธุรกิจบริการท่ีมศัีกยภาพอ่ืนๆ เป+นต(น 

(๓) การพัฒนาผู(ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู(ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) สู�สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีส�วนร�วม มีการจัดการสิ่งแวดล(อมเมือง และโครงสร(าง
พ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคล(องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐาน ในด(านการขนส�ง ด(านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร(างความเป+นหุ(นส�วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส�งเสริมความร�วมมือกับนานาชาติในการสร(างความมั่นคงด(านต�างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหว�างประเทศ รวมถึง
สร(างองคความรู(ด(านการต�างประเทศ 

 
๓ ยุทธศาสตร%การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให(เป+นรากฐานท่ี

แข็งแกร�งของประเทศมีความพร(อมทางกาย ใจ สติป6ญญา มีความเป+นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะหอย�างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู(คุณค�าความเป+นไทย มีครอบครัวท่ีมั่นคง กรอบแนวทางท่ีต(องให(ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช�วงชีวิตให(สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู(ให(มีคุณภาพ เท�าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝ6งระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค�านิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสร(างเสริมให(คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสร(างความอยู�ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร(างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ�ม

เพาะจิตใจให(เข(มแข็ง 
๔ ยุทธศาสตร%ด�านการสร�างโอกาสความเสมอภาคและเท�าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร�งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร(างความมั่นคงให(ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู�สังคมท่ีเสมอภาคและเป+นธรรม กรอบแนวทางท่ีต(องให(ความสําคัญ 
อาทิ 

(๑) การสร(างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด(านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร(างสภาพแวดล(อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต�อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร(างความเข(มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข(มแข็งของ 

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให(เป+นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตร%ด�านการสร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปGนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม เพ่ือเร�งอนุรักษฟYlนฟู
และสร(างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด(านนํ้า รวมท้ังมีความสามารถในการปOองกันผลกระทบ
และปรับตัวต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ�งสู�การเป+นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ี
ต(องให(ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟYlนฟูและปOองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการนํ้าให(มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ�มนํ้า เน(นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย�างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช(พลังงานท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล(อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป+นมิตรกับสิ่งแวดล(อม 
(๕) การร�วมลดป6ญหาโลกร(อนและปรับตัวให(พร(อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช(เครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล(อม 
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6. ยุทธศาสตร%ด�านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให(หน�วยงานภาครัฐมี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู�ท(องถ่ินอย�าง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต(องให(ความสําคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร(าง บทบาท ภารกิจของหน�วยงานภาครัฐ ให(มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต�อต(านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต�างๆให(ทันสมัย เป+นธรรมและเป+นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให(บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได(และรายจ�ายของภาครัฐ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปWของท(องถ่ินมีความสัมพันธและสอดคล(องกับแผนยุทธศาสตรพัฒนาขององคกร

ปกครองส�วนท(องถ่ิน  โดยแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะต(องสอดคล(องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แต�ท้ังน้ี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได(สิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  อยู�ระหว�างการดําเนินการและยังไม�ประกาศใช( แต�ได(กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไว(แล(ว 

ดังน้ัน  เพ่ือให(การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปW (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลบ(านเหลื่อม   มีความ
สอดคล(องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เทศบาล จึงได(นําทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติดังกล�าวมาประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปWให(เหมาะสมกับสภาวการณของเทศบาล  ซ่ึงทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  
  กรอบแนวคิดและหลักการ ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล(อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีอาจก�อให(เกิดความเสี่ยงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปQดเศรษฐกิจเสรี ความท(าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข(าสู�สังคมผู(สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณด(านต�างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมของ
ประเทศในป6จจุบันท่ียังคงประสบป6ญหาใน 
หลายด(าน เช�น ป6ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป+นต(น ทํา
ให(การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเป+นต(องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังน้ี  

(๑) การน(อมนําและประยุกตใช(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป+นศูนยกลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  
(๓) การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู�ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

 
1.3 ยุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น 

 แผนพัฒนาภาค 

   เป+นแผนท่ีท่ียึดกระบวนการมี ส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุน
จังหวัดและกลุ�มจังหวัดให(สามารถ  ใช(เป+นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
แผนพัฒนาภาค  จัดทําโดยสํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงคเพ่ือให(เกิดการพัฒนาท่ี
สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด(วย  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ  
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใต(  ซ่ึงเทศ
เทศบาลตําบลบ(านเหลื่อมน้ันตั้งอยู�ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินสี่ปWของเทศบาลมีความสัมพันธกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด(านเศรษฐกิจ ด(านการเกษตร  การท�องเท่ียว  การค(าการลงทุน การพัฒนาคนให(มีสุข
ภาวะดีท้ังร�างกาย จิตใจและสติป6ญญา  รอบรู(  เท�าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได(อย�างมีคุณภาพ สร(างความมั่นคง 
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ด(านอาหาร  แก(ไขป6ญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได(อย�างอบอุ�น  ฟYlนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(สมบูรณ   ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย�อ  ดังน้ี    
  

กรอบยุทธศาสตร%การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให(จังหวัดและกลุ�มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ�มจังหวัดให(สอดคล(องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ และตอบสนองความต(องการของประชาชนในท(องถ่ิน สํานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ (สศช.) จึงได(จัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึดกระบวนการมี ส�วนร�วมของทุกภาคส�วนจากทุกจังหวัดท้ัง ๔ 
ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ�มจังหวัดให(สามารถใช(เป+นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด 
 1.แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให(เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป+นธรรมและ 
มีภูมิคุ(มกันต�อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู�กับกับแนวคิด “การพัฒนา
แบบองครวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชนของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตรพระราชทาน เข(าใจ เข(าถึง และพัฒนา  ยึด
หลักการมีส�วนร�วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให(สังคมสมานฉันทและอยู�เย็นเป+นสุขร�วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ�งสร(างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต�างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ�นดิน เพ่ือสร(างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล(องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

 (1)กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
 (2)กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคให(สอดคล(องกับศักยภาพและโอกาส 

ของพ้ืนท่ี 
 ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
  ภายใต(กระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล(อมภายนอกเป+นป6จจัยสําคัญต�อการ
พัฒนาประเทศ  เป+นผลให(จําเป+นต(องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าวให(เหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล ดังน้ันจึง
กําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังน้ี 
  ๒.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต�างๆ ของประเทศให(เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต( เพ่ือเป+นฐาน
การพัฒนาด(านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท�องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

 ๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช�น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม�สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก�น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ีอรัญ
ประเทศ-สระแก(ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบ่ี-สุราษฎรธานี-
นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

 ๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต( (North South Economic 
Corridor) ได(แก� แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก�น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก(ว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว�างประเทศ โดยเน(นพ้ืนท่ีชุมชน
ตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต( และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงข�ายคมนาคมขนส�งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันเชิง
พ้ืนท่ี เช�น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส�งทางนํ้า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงโครงข�ายการ
คมนาคมบริเวณจุดตัด เช�น พิษณุโลก และขอนแก�น 
 ๒.๔ สร(างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให(ยั่งยืน ได(แก� 
พัฒนาแหล�งนํ้าให(เพียงพอต�อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล(อมเมืองและแหล�งอุตสาหกรรม และการจัดให(มีการจัดการใช(
ประโยชนท่ีดินอย�างมีประสิทธิภาพ 
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๓. ยุทธศาสตร%การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร%การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข�งขันด(านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด(านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท�องเท่ียว  การตั้งองคกรร�วมภาครัฐและ
เอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส�งเสริมอํานวยความสะดวกด(านการค(าการลงทุน และส�งเสริมความร�วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ(าน 
  (๒) สร(างคนให(มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให(มีสุขภาวะดีท้ังร�างกาย จิตใจและสติป6ญญา  รอบรู(  เท�าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถดํารงชีพได(อย�างมีคุณภาพ 
  (๓) สร(างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให(เข(มแข็ง เพ่ือสร(างความมั่นคงด(านอาหาร  แก(ไขป6ญหาความ
ยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได(อย�างอบอุ�น 
  (๔) ฟYlนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมให(สมบูรณ โดยเร�งอนุรักษและฟYlนฟูพ้ืนท่ีป@าไม(ให(ได( ๑๕.๙ 
ล(านไร� หรือร(อยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ีภาค  ปOองกันการรุกพ้ืนท่ีชุ�มนํ้า พัฒนาแหล�งนํ้าและระบบชลประทาน ฟYlนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร�กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส�งเสริมทําเกษตรอินทรีย 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2    
    กลุ�มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด(วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร       ให(
ความสําคัญกับ ประเด็นต�าง ๆ ดังน้ี  
 1. การพัฒนาการค(าชายแดนและสร(างความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบ(าน เพ่ือการร�วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
กรผลิตแบบ Contact  Farming  กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร(างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกในเมืองและด�า
ชายแดนให(สะดวก รวดเร็ว เอ้ือต�อการค(าการลงทุน 
 2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกด(านการค(า เช�น จัดทําเวลาทําการของด�านมุกดาหาร-
สะหวันนะเขต และด�านสะหวัน-ลาวบาว  ให(เป+นมาตรฐานเดียวกัน  การให(สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารแนบท(ายการ
ดําเนินการความตกลงว�าด(วยการขนส�งข(ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ�มแม�นํ้าโขง (GMS Cross-Border Transpoetation 
Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกการผ�านแดนของคนและสินค(าในอนุภูมิภาค การร�วมมือไทยและลาว
พัฒนา Single  Window Inspection:SWI เพ่ือให(เอ้ือต�อการตรวจปล�อยสินค(า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection:SSI ท่ี
ด�านมุกดาหาร – สะหวันเขต  
 3. พัฒนาการท�องเท่ียว โดยเน(นท�องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณเีช่ือมโยงกับเพ่ือนบ(าน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ือสร(างมูลค�าเพ่ิม 
 4.พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน(นส�งเสริมให(พ้ืนท่ีชลประทาน
เป+นพ้ืนท่ีเกษตรก(าวหน(า ผลิตสินค(าเกษตรมูลค�าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม(ดอกไม(ประดับ และผลไม(  และการขยายปลูกพืช
เศรษฐกิจใหม� เช�น ยางพารา ปาลมนํ้ามัน ให(มากข้ึน ควบคู�กับการสนับสนุนการทําปศุสัตวโดยเฉพาะโคเน้ือ 
 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปQดประตูสู�อินโดจีน โดยยกระดับการศึกษา 
และส�งเสริม ฟYlนฟู ศิลปวัฒนธรรมท(องถ่ิน 

4. ยุทธศาสตร%การพัฒนากลุ�ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  พ.ศ. 2561-2564  จังหวัดสกลนคร จังหวัด
นครพนม  จังหวัดมุกดาหาร 

  จุดเน�นทางยุทธศาสตร%เพ่ือการพัฒนา (Positioning)ของกลุ�มจังหวัด ดังน้ี  
 จุดเน(นท่ี 1 การท�องเท่ียว 
 จุดเน(นท่ี 2 การเกษตร 
 จุดเน(นท่ี 3 การค(า การลงทุน 
 วิสัยทัศน%กลุ�มจังหวัด (Vision) 
 “ส�งเสรมิการเกษตรด(วยนวัตกรรม  ท�องเท่ียว 3 ธรรม  เช่ือมโยง 3 ประเทศ มุ�งพัฒนาเศรษฐกิจสู�อาเซียน” 
 พันธกิจกลุ�มจังหวัด (Mission) 
 “ประสานความร�วมมือในการบริหารจัดการกลุ�มจังหวัด ฯ แบบบูรณาการ  ในด(านการท�องเท่ียว การเกษตรและการค(า 

การลงทุน  เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได(ของประชาชนในกลุ�มจังหวัด 
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 เปXาประสงค%รวม 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  และรายได(ของประชาชน 
 ตัวช้ีวัดของเปOาประสงครวม 

- ผลิตภณัฑมวลรวมกลุ�มจังหวัด (GPCP:Gross Provincisl Cluster  Product) เพ่ิมข้ึนร(อยละ 3 จาก
ปW ท่ีผ�านมา 

- รายได(ต�อหัวต�อปW GPCP per  Capita เพ่ิมข้ึนร(อยละ 5 จากปWท่ีผ�านมา 
 ประเด็นยุทธศาสตร% 
 ยุทธศาสตรการพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  2 มีท้ังหมด 4 ประเด็น ดังน้ี 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการท�องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ  ธรรมชาติ  วัฒนธรรม) อย�างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การส�งเสริม พัฒนาการผลิตและสร(างมลูค�าเพ่ิมทางการเกษตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาขีดความสามารถด(านการค(า  การลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
 

5. ยุทธศาสตร%การพัฒนาจังหวัดและแนวทางการพัฒนาจังหวัดสกลนคร  2561-2564 

     วิสัยทัศน%จังหวัดสกลนคร                

    

   “ เปGนแหล�งเกษตรปลอดภัย   ก�าวไกลการค�า  พัฒนาการท�องเท่ียว” 
ตําแหน�งการพัฒนาจังหวัด 

   
  1 การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  2 การค(า  การลงทุน 
  3 การพัฒนาการท�องเท่ียว 

    พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 

 พันธกิจท่ี 1  บริหารยุทธศาสตรจงัหวัดสกลนครสู�การพัฒนาอย�างยัง่ยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจท่ี 2  ประสานงานส�งเสรมิ  สนับสนุน  และเสริมสร(างความร�วมมือทุกภาคส�วนจังหวัดใน สกลนครอย�าง
บูรณาการ  สู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน 

 พันธกิจท่ี  3  กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร กิจการ
บ(านเมืองท่ีด ี

     ค�านิยมของจังหวัดสกลนคร 
  “อยู�สกล  รักสกล  ทําเพ่ือสกลนคร ” 

      เปXาประสงค%รวม 
 “เพ่ิมมูลค�าผลิตภณัฑมวลรวม  และรายได(ของประชาชน” 
  

ตัวชี้วัด 
1. มูลค�าผลติภณัฑมวลรวมจังหวัดสกลนคร (GDP)  ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร(อยละ 3 จากปWท่ีผ�านมา 
2. รายได(ต�อหัวต�อปWของประชากรเพ่ิมข้ึนร(อยละ 5  จากปWท่ีผ�านมา 
3. จํานวนฟารมท่ีผ�านมาตรฐาน GAP  เพ่ิมข้ึนอย�างน(อยปWละ 300  แปลง/ฟารม 
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   ประเด็นยุทธศาสตร% 
 

 ประเด็น
ยุทธศาสตร% 

ชื่อประเด็นยุทธศาสตร% 
 

1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2 การพัฒนาการค(า  การลงทุน  และการท�องเท่ียว 
3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือส�งเสรมิคุณภาพชีวิตท่ีด ี
4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมแบบบูรณาการอย�างสมดลุและยั่งยืน 
5 การบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 
6 ยุทธศาสตร%การพัฒนาขององค%กรปกครองส�วนท�องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร (พ.ศ.2561-2564)  
 วิสัยทัศน 
  “สกลนครน�าอยู�  มุ�งสู�นวัตกรรม รองรับ AEC ส�งเสรมิเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 พันธกิจ 
  1.จัดให(มีและบํารุงรักษาโครงสร(างพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า และไฟฟOา 
  2.ส�งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  3.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร(อย 
  4.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการค(า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  5.ส�งเสรมิและสนับสนุนการท�องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิป6ญญาท(องถ่ิน 
  6.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
  7.พัฒนาท(องถ่ินร�วมกับองคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน�วยงานอ่ืน 
  8. เสริมสร(างความรู(รักสามัคคี และเสรมิสร(างความมั่นคงของชาต ิ
 เปOาหมายการพัฒนา (เปOาประสงค) 
  1. ประชาชนได(รับบริการสาธารณะด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน อุปโภค และบรโิภคอย�างท่ัวถึง 
  2. ประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร(อย 
  4.การค(า การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรม 

ยุทธศาสตร%ท่ี ๑ ยุทธศาสตร%การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค(าเกษตรให(ปลอดภัยและได(มาตรฐาน 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรให(มีความเข(มแข็ง 

กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค�าสินค(าเพ่ือสร(างความเข(มแข็งด(านการตลาดสินค(าเกษตรและ                 
เช่ือมโยงเครือข�าย 

  กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๒ ยุทธศาสตร%การพัฒนาการค�า  การลงทุนและการท�องเท่ียว 

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิ6ญญาท(องถ่ิน สู�เศรษฐกิจ สร(างสรรค 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนด(านการท�องเท่ียว 
  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาสร(างความเข(มแข็งของชุมชนและส�งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๓ ยุทธศาสตร%การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาส�งเสริมให(ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได( 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให(ท่ัวถึง 
  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการให(บริการสุขภาพอย�างท่ัวถึง 
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ยุทธศาสตร%ท่ี ๔ ยุทธศาสตร%การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม และพลังงานแบบบูรณาการอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน 

กลยุทธท่ี ๑ ส�งเสริมสนับสนุนสร(างจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษและฟYlนฟูแหล�ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
กลยุทธท่ี ๒  ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล(อมท่ีด ี
กลุยุทธท่ี 3 การสาธิตและส�งเสรมิด(านพลังงาน และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร%ท่ี ๕ ยุทธศาสตร%การบริหารกจิการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร(างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร(อย 

  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
  กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

กลยุทธท่ี ๕ กําหนดหลักสตูรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป+นประมุข 
ในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

  กลยุทธท่ี ๖ เสริมสร(างความรู(รักสามัคคี และเสริมสร(างความมั่นคงของชาติ  
 
7.วิสัยทัศน%การพัฒนาอําเภอสว�างแดนดิน 
  
           วิสัยทัศน%การพัฒนาอําเภอสว�างแดนดิน 

                “พัฒนาสังคมให�เข�มแข็งและมีคุณภาพในสามด�าน คือ สังคมมีคุณภาพ  
                            เกิดสังคมแห�งภูมิป[ญญาและการเรียนรู�  และสร�างสังคมท่ีสมานฉันท% เอ้ืออาทรต�อกัน” 

 

8.วิสัยทัศองค%การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 
 

               “คําสะอาดน�าอยู�  ควบคู�ชุมชนเข�มแข็ง 

                เสรมิแรงภมูิป[ญญา  พัฒนาเกษตรกรรม 

                           นําพาสวัสดิการท่ัวถึง  ครอบครัวมีสขุและปลอดภัย ” 

          นโยบายการพัฒนาของผู�บริหารท�องถิ่นองค%การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด  
 

1. นโยบายการพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 
2. นโยบายการพัฒนาด(านสาธารณสุขและสิ่งแวดล(อม 
3. นโยบายการพัฒนาด(านคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 
4. นโยบายการพัฒนาด(านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
5. นโยบายการพัฒนาด(านเศรษฐกิจ 
6. นโยบายการพัฒนาด(านการเมืองการบริหาร 

พันธกิจ 
๑.จัดให(มีและบํารุงรักษาโครงสร(างพ้ืนฐานทางบก ทางนํ้า และไฟฟOา 
๒.ส�งเสรมิพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
๓.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร(อย 
๔.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการค(า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
๕.ส�งเสรมิและสนับสนุนการท�องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิป6ญญาท(องถ่ิน 
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๖.ส�งเสรมิและเสริมสร(างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
๗.พัฒนาท(องถ่ินร�วมกับองคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน�วยงานอ่ืน 
๘.เสริมสร(างความรู(รักสามัคคี และเสริมสร(างความมั่นคงของชาติ 

เปXาหมายการพัฒนา (เปOาประสงค) 
 ๑.ประชาชนได(รับบริการสาธารณะด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน อุปโภค และ บรโิภคอย�างท่ัวถึง 
 ๒.ประชาชนมีสุขภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 ๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร(อย 
 ๔.การค(า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได(รับการส�งเสริมอย�างเป+นระบบ 
 ๕.ส�งเสรมิการท�องเท่ียว เผยแพร�ประเพณี และ อนุรักษศลิปวัฒนธรรมอย�างท่ัวถึง 
 ๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมได(รับการอนุรักษและฟYlนฟูอย�างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 ๗.ประชาชนได(รับบริการสาธารณะท่ีได(มาตรฐานและมีคณุภาพอย�างท่ัวถึง 
 ๘.ประชาชนรู(รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 
 
ยุทธศาสตร%และแนวทางการพัฒนาขององค%การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด(วย  
ยุทธศาสตร และ  แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

ยุทธศาสตร%ท่ี ๑ ยุทธศาสตร%การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค(าเกษตรให(ปลอดภัยและได(มาตรฐาน 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรให(มีความเข(มแข็ง 

กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลค�าสินค(าเพ่ือสร(างความเข(มแข็งด(านการตลาดสินค(าเกษตรและ                 
เช่ือมโยงเครือข�าย 

  กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๒ ยุทธศาสตร%การพัฒนาการค�า  การลงทุนและการท�องเท่ียว 

กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาส�งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภมูปิ6ญญาท(องถ่ิน สู�เศรษฐกิจ สร(างสรรค 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนด(านการท�องเท่ียว 
  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาสร(างความเข(มแข็งของชุมชนและส�งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๓ ยุทธศาสตร%การพัฒนาทรัพยากรมนุษย%เพ่ือสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาส�งเสริมให(ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได( 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให(ท่ัวถึง 
  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการให(บริการสุขภาพอย�างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร%ท่ี ๔ ยุทธศาสตร%การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม และพลังงานแบบบูรณาการอย�างสมดุลและ
ย่ังยืน 

กลยุทธท่ี ๑ ส�งเสริมสนับสนุนสร(างจิตสํานึกและความตระหนัก การจัดการ การอนุรักษและฟYlนฟูแหล�ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย�างยั่งยืน 
กลยุทธท่ี ๒  ส�งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล(อมท่ีด ี
กลุยุทธท่ี 3 การสาธิตและส�งเสรมิด(านพลังงาน และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร%ท่ี ๕ ยุทธศาสตร%การบริหารกจิการบ�านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
  กลยุทธท่ี ๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร(างพ้ืนฐาน 
  กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร(อย 

  กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร 
  กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

กลยุทธท่ี ๕ กําหนดหลักสตูรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเป+นประมุข 
ในสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไป 

  กลยุทธท่ี ๖ เสริมสร(างความรู(รักสามัคคี และเสริมสร(างความมั่นคงของชาติ  
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๓. การวิเคราะห%เพ่ือพัฒนาท�องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห%กรอบการจัดทํายุทธศาสตร%ขององค%กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท(องถ่ินในป6จจุบัน เป+นการประเมินโดยวิเคราะห
ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข(อจํากัด อันเป+นสภาวะแวดล(อมภายนอกท่ีมีผลต�อการพัฒนาด(านๆ ของท(องถ่ิน รวมท้ังการ
วิเคราะหจุดแข็ง จุดอ�อนของท(องถ่ิน อันเป+นสภาวะแวดล(อมภายในของท(องถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเป+นการประเมินสถานภาพของ
ท(องถ่ินในป6จจุบันโดยเป+นการตอบคําถามว�า   “ป6จจุบันท(องถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยู�จุดไหน” สําหรับใช(เป+นประโยชนใน
การกําหนดการดําเนินงานในอนาคตต�อไป ท้ังน้ีโดยใช(เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงป6จจัยภายใน ได(แก�จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ�อน (Weak – W) และป6จจัยภายนอกได(แก�โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป+น
เครื่องมือ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ     
 เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป6จจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการ 

บริหารส�วนตําบลคําสะอาด  โดยใช(เทคนิค SWOT analysis มีดังน้ี 
จุดแข็ง  (Strengths: S) 
 1. ระบบการบรหิาร 

 - มีการจัดโครงสร(างภายในท่ีเหมาะสม  สอดคล(องกับภารกิจ 
 - เปQดโอกาสให(ประชาชนส�วนร�วม 
 - ผู(บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล 
 - มีการแบ�งงาน/มอบหมายงานหน(าท่ีรับผิดชอบ อย�างชัดเจน 
 - องคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาดเป+นองคกรขนาดกลางมีอัตรากําลังเจ(าหน(าท่ีเหมาะสมกับภารกิจ

    เป+นคนในพ้ืนท่ี   รู(สภาพแวดล(อมในท(องถ่ินเป+นอย�างดี 
 - การเมืองในพ้ืนท่ีไม�มีข(อขัดแย(ง ประชาชนส�วนมากอยู�กันแบบเครอืญาต ิ,มีความเอ้ืออาทร 

ถ(อยทีถ(อยอาศัย 
 2. ระบบข(อมลู 

 - มีการจัดเก็บข(อมลูพ้ืนฐานในการดําเนินการ 
 3. อัตรากําลัง 

 - บุคลากรมีความรู(ความสามารถในการปฏิบัตหิน(าท่ี 
 - มีงบประมาณเพียงพอต�อการส�งบุคลากร เข(าฝcกอบรม 
 - มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร(าง 

 4. การเงิน / งบประมาณ 
      - การบริหารงบประมาณเป+นไปอย�างมีประสิทธิภาพ งบประมาณมีเพียงพอในการบริหารจัดการ 
 5. ศักยภาพของชุมชน 
       - มีรวมกลุ�มประกอบอาชีพ  - อบต.สนับสนุนด(านวิชาการและวัสดอุุปกรณ  -ชุมชนเข(มแข็ง  
        - ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิป6ญญาท(องถ่ินท่ีเป+นอัตตาลักษณ 

 6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
      - ไม�มีป6ญหาสิ่งแวดล(อมในพ้ืนท่ี 
       -  มีสภาพดินเป+นดินร�วน  เหมาะแก�การเพาะปลูก 
       - พ้ืนท่ีตําบลคําสะอาดเป+นท่ีราบลุ�ม  สลับกับท่ีราบสูง  ลักษณะดินเป+นดินเหมาะท่ีจะทําการเกษตร  ทํานา  
ทําสวน ทําไร�และเลี้ยงสตัว 
 7. การท�องเท่ียว   
      - มีแหล�งท�องเท่ียวทางศาสนา  วัดป@าภูมิพิทักษ   หมู�ท่ี   7  บ(านหนองไผ�  สิ่งท่ีสําคัญมีโบสถและสิมมา 
ซ่ึงเป+นรูปสี่เหลี่ยมสมัยขอม  และวัดป@าบ(านปลวก  หมู�ท่ี 11  สิ่งสําคัญมีโบราณสถานเก�าแก�โบสถ และเจดียเก�าแก�โบราณ  
ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี  วิถีชีวิต  และภูมิป6ญญาท(องถ่ินท่ีเป+นอัตตาลักษณ  ของตนเอง 
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นอกจากน้ีตําบลคําสะอาดยังมีการจัดประเพณวัีฒนธรรม ตามขนมธรรมเนียมประเพณีฮตี 12 ซ่ึงเคยทําสืบต�อกันมาสู�รุ�นลกูรุ�น
หลาน 
  8. ด(านการคมนาคม 
           -  มีเส(นทางเช่ือมอําเภอบ(านดุง  และอําเภอทุ�งฝนเช่ือมจังหวัดอุดรธานี 
           - มีเส(นทางเช่ือมอําเภอสว�างแดนดิน ผ�านไปสู�จังหวัดสกลนคร 
 
จุดอ�อน  (Weaknesses:  W) 
 1. ระบบการบริหาร 
       - งานถ�ายโอนมีมาก แต�ไม�ได(ถ�ายโอนงบประมาณและบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญมาให(ท(องถ่ิน  
       - บุคลากรบางส�วนยังขาดความรู( ความเข(าใจ ใน  กฎระเบียบ และข(อปฏิบัติต�างๆ 

 
 2. ศักยภาพของชุมชน 
       - ขาดตลาดรองรับผลิตภัณฑ 
       - การรวมกลุ�มประกอบอาชีพไม�ยัง่ยืน 
      - ขาดความรู(  ทักษะ ในการประกอบอาชีพ 
      - ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
    - เกษตรกรใช(สารเคมีในการทําเกษตรกรรม 
     - พ้ืนท่ีประสบภัยแล(ง  ขาดแคลนนํ้า 
    - สภาพพ้ืนท่ีเป+นท่ีราบลุ�ม นํ้าท�วมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนแหล�งนํ้าในฤดูแล(ง 
 4. การท�องเท่ียว 
    - ขาดการสนับสนุนและประชาสัมพันธ    
  - พ้ืนท่ีไม�ติดถนนเส(นหลักของประเทศ  
      -สภาพถนนท่ีเข(าสู�ตําบลมีสะภาพชํารุดทรุดโทรม ไม�สะดวกต�อการเดินทางท�องเท่ียว 
โอกาส   (Opportunities:  O) 

1. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ให(การสนับสนุนการดําเนินงานของท(องถ่ินไม�ว�าจะเป+นการพัฒนาด(าน
เศรษฐกิจท(องถ่ินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เป+นต(น 

2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให(แก�องคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน พ.ศ.2542 
กําหนดให(องคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน มีอํานาจหน(าท่ี  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในท(องถ่ิน 
โดยท่ีหน�วยงานราชการส�วนกลางและส�วนภูมิภาคส�งเสริมและสนับสนุนการถ�ายโอนภารกิจให(แก�องคกรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

3. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารส�วนตําบล พ.ศ. 2537 ได(ให(อํานาจแก�ท(องถ่ินไว( 
4. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารให(ท(องถ่ินดําเนินการเอง ตามท่ีกฎหมาย   และระเบียบ

กําหนด  
5. รัฐบาลสนับสนุนให(แต�ละท(องถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ  ฟYlนฟู   เผยแพร�   และ ถ�ายทอดวัฒนธรรม   ประเพณี   

และภมูิป6ญญาท(องถ่ินมากข้ึน 
6. พระราชบัญญตัิการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.   2542   สนับสนุนให(มีการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล(องกับความต(องการ

ของประชาชนในท(องถ่ินอย�างเท�าเทียมและท่ัวถึง 
7.รัฐบาลมีนโยบายและให(ความสาํคัญในการปOองกันและแก(ไขป6ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
8.รัฐบาลมีนโยบายส�งเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ”  ตามแนวพระราชดํารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู�หัว ฯ 
9.รัฐบาลมีนโยบายให(ความสําคัญกับการปOองกันและแก(ไขป6ญหายาเสพติด 
10.นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด สอดคล(องกับการพัฒนาท(องถ่ิน       
11.การแก(ไขป6ญหาความยากจน  ป6ญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐ 
12.องคกรปกครองส�วนท(องถ่ินมอิีสระในการบริหารจัดการ และมกีระจายอํานาจหน(าท่ีให( โดยตรง 
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ป6ญหาอุปสรรคหรือข(อจํากัด  ( Threats :  T ) 
1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภมูิภาคตกต่ําส�งผลต�อการพัฒนาท(องถ่ิน 
2. สภาวะการทางการเมืองในระดบัประเทศส�งผลต�อการพัฒนาท(องถ่ิน 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลทําให(นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม�ต�อเน่ือง 
4.ชุมชนและประชาชนขาดการมสี�วนร�วมในการพัฒนาท(องถ่ิน 
5.ความทันสมัยและกระแสโลกาภวัิฒนทําให(ประชาชนในท(องถ่ินไม�รู(เท�าทัน 
6.วัฒนธรรมท่ีมีอยู�ในป6จจุบันประชาชนหันไปบริโภควัฒนธรรมต�างชาติมากข้ึน    

 7.กฎระเบียบ ข(อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 8.งบประมาณจํานวนจํากัดมีไม�เพียงพอกับการพัฒนา 
 9. ภารหน(าท่ีถ�ายโอนมากข้ึน แต�บุคลากรมีน(อยและไม�มีความชํานาญงานท่ีได(รับถ�ายโอน 

การวิเคราะหป6ญหาและความต(องการของประชาชน 
ป6จจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนาองคการบริหารส�วนตําบลคําสะอาด 

      1)  ป6ญหาด(านเศรษฐกิจ 
1.1 ไม�มรีะบบประกันราคาสินค(าเกษตร 
1.2 ราษฎรบางส�วนขาดท่ีทํากินในการเกษตร 
1.3 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.4 ความยากจน  ประชาชนยังประสบป6ญหาด(านการประกอบอาชีพสร(างรายได( 
1.5 ป6ญหารายได(และการสร(างอาชีพประชาชนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํานา  เมื่อนอกฤดู          ทํานา
จะไม�มีอาชีพเสริม การแก(ไขป6ญหาส�งเสริมรวมกลุ�มประกอบอาชีพเสริมสร(างรายได( 
1.6 ประชาชนขาดการออม 

2)  ป6ญหาด(านสังคม 
     -ด(านยาเสพติดเน่ืองจากมีอาณาเขตติดต�อกับอําเภอบ(านดุงจังหวัดอุดรธานีทําให(เสี่ยงต�อการเป+นเส(นทาง
ส�งยาเสพติด 
 - การขโมยทรัพยสิน   ,  การทะเลาะวิวาท  , ครอบครัวไม�อบอุ�น 

3) ป6ญหาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 
            3.1  ด(านคมนาคม 

 3.1.1  การเดินทางถนนบางสายไม�สะดวก  มีสภาพชํารุด    
 3.1.2  พ้ืนท่ีไม�ติดถนนทางหลวง ป6ญหาโครงการสร(างพ้ืนฐาน ป6ญหาการคมนาคม 

ระหว�าง ตําบล  อําเภอ  หมู�บ(าน ถนนไปมาหาสู�กันเป+นไปอย�างลําบากส�วนมากเป+นถนนลูกรังสลับกับถนนลาดยางท่ีชํารุดการ
แก(ป6ญหาการปรับปรุงก�อสร(างถนนลาดยางและถนนคอนกรตีให(ท่ัวถึง 

 3.1.3 ถนนสู�พ้ืนท่ีการเกษตรไม�สะดวก 
    3.2 ด(านสาธารณูปโภค 

 3.2.1 ประชาชนยังมีระบบไฟฟOา  ประปา ไฟฟOา ไม�ท่ัวถึงทุกครัวเรอืน 
 3.2.2 ระบบประปาไม�ได(มาตรฐาน 

4)  ป6ญหาด(านแหล�งนํ้า     
         4.1  แหล�งนํ้าสําหรับอุปโภคและบริโภค 

 4.1.1 ขาดแคลนนํ้าสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล(ง 
 4.1.2 ราษฎรขาดระบบประปาท่ีดีในหมู�บ(าน 
 4.1.3 ไม�มีทางระบายนํ้าและแหล�งเก็บกักนํ้าธรรมชาต ิ
 4.1.4 ขาดนํ้าบริโภคท่ีถูกสุขลักษณะ 
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        4.2  แหล�งนํ้าเพ่ือการเกษตร 
           4.2.1 แหล�งนํ้าธรรมชาติตื้นเขิน แหล�งนํ้ามีไม�เพียงพอต�อการทําการเกษตรเกิดป6ญหาภัยแล(ง 
 4.2.2 ฝายเก็บกักนํ้าไม�เพียงพอ 
 
 

5)  ป6ญหาด(านสาธารณสุข 
         5.1 ปOองกันโรคระบาด  โรคติดต�อ 

 5.1.1 ช�วงฤดูฝนเกิดการแพร�ระบาดของโรคไข(เลือดออก 
 5.1.2 ด(านสาธารณสุข  การปOองกันและรักษาโรคติดต�อ ยังไม�สะดวกเท�าท่ีควรเน่ืองจาก 

ขาดสถานพยาบาลอย�างเพียงพอ  อยู�ห�างไกลประชาชน  ประชาชนขาดสุขภาวะในการดูแลสุขภาพ 
6) ป6ญหาด(านการเมืองการบรหิาร 

          6.1 ด(านการเมือง  การปกครอง 
 6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู(ทางการเมือง 
 6.1.2 ประชาชนไม�เข(าใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกต(อง 
 6.1.3 คณะกรรมการหมู�บ(านไม�เข(มแข็ง 

 7)  ป6ญหาด(านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
          7.1  ด(านการศึกษา 

 7.1.1 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต�อ 
 7.1.2 ด(านคุณภาพชีวิตการศึกษา ประชาชนยังมีความรู(หรือคุณวุฒิการศึกษาอยู�ใน 

เกณฑท่ีถือว�าน(อย  การแก(ไขส�งเสริมให(ได(รับโอกาสทางการศึกษาอย�างท่ัวถึง 
 7.1.3 ขาดสถานท่ีเตรียมความพร(อมเด็กในวัยเรียน 

     8)  ป6ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
    8.1   ด(านแหล�งนํ้าธรรมชาต ิ

 8.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล�งนํ้า 
 

3.2 การประเมินสถานการณ%สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเกี่ยวข�อง 
 

                                               - 
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ที่ ยุทธศาสตร ด�าน แผนงาน หน�วยงาน หน�วยงาน
ผู�รับผิดชอบ สนับสนุน

1 การเกษตรและอุตสาหกรรม ด�านบริหารทั่วไป แผนงานการเกษตร สํานักปลัด ทุกหน วยงาน
การเกษตร ตามหลัก ด�านบริการชุมชนและสังคม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2 การพัฒนาการค�า การลงทุน ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม สํานักปลัด
และการท องเที่ยว ด�านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย/ กองช าง

ด�านการดําเนินงานอื่นๆ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ กองการศึกษาฯ

3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย/ ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด ทุกหน วยงาน
เพ่ือสร�างศักยภาพในการ ด�านบริหารงงานทั่วไป แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ
แข งขัน ด�านการดําเนินงานอื่นๆ แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษาฯ
แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการสังคม

4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สํานักปลัด กองช าง
และส่ิงแวดล�อม และพลัง ด�านบริหารงงานทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช าง สํานักปลัด
งานแบบบูรณาการ ด�านการดําเนินงานอื่นๆ แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด
อย างสมดุลและยั่งยืน

5 การบริหารกิจการบ�านเมือง ด�านบริหารทั่วไป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช าง ทุกหน วยงาน
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ด�านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช าง
และความม่ันคง ด�านการดําเนินงานอื่นๆ แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ กองการศึกษา
แผนงานสร�างความเข�มแข็งของชุมชน กองสวัสดิการสังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป สํานักปลัด/กองคลัง

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา
แผนงานงบกลาง สํานักปลัด 

กองสวัสดิการสังคม

ส�วนท่ี 3   
การนําแผนพัฒนาท�องถิ่นไปสู�การปฏิบัติ





แบบ ผ.01

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร
 งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร
 งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

1. ยุทธศาสาตร�การพัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง
   1.1 แผนงานการเกษตร

รวม
2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาการค,าการลงทุนและการท-องเที่ยว
  2.1 แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
  2.2 แผนงานการพาณิชย�
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 2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม
3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร,างศักยภาพ
ในการแงขัน
   3.1 แผนงานสาธารณสุข
   3.2 แผนงานการศึกษา 15 8,959,000    25 11,544,000 28 13,278,000  21 13,258,000  21 9,773,000   110 56,812,000 
   3.3 แผนงานสร,างความเข,มแข,งของชุมชน
   3.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
   3.5 แผนงานงบกลาง

รวม 15 8,959,000    25 11,544,000 28 13,278,000  21 13,258,000  21 9,773,000   110 56,812,000 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  พ.ศ 2563 

องค*การบริหารส,วนตําบลคําสะอาด  อําเภอสว,างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

ป> 2561 ป> 2562 ป> 2563 ป> 2564 ป> 2565

ยุทธศาสตร�

รวม 5 ป>



จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร
 งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

จํานวน
โครงกา

ร
 งบประมาณ 

(บาท)
จํานวน
โครงการ

 งบประมาณ 
(บาท)

4. ยุทธศาสาตร�การพัฒนาทรัยพากรธรรมชาติและสิ่งแวดล,อม
และพลังงานแบบบูรณาการอย-างสมดุลและยั่งยืน
   4.1 แผนงานสาธารณสุข
   4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
   4.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวม
5.ยุทธศาสตร�การบริหารกิจการบ,านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
  5.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 12 20,050,000  90 72,486,000 119 89,350,000  16 23,456,000  16 14,950,000 253 212,186,000 

  5.2  แผนงานเคหะและขุมชน
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  5.3  แผนงานรักษาความสงบภายใน
  5.4 แผนงานสร,างความเข,มแข็งของชุมชน
  5.5 แผนงานบริหารงานทั่วไป 26 3,495,000    28 3,898,000    29 4,003,000    28 4,318,000    24 2,618,000   135 18,332,000 
  5.6 แผนงานการศึกษา
  5.7 แผนงานงบกลาง

รวม 38 23,545,000  118 76,384,000 148 93,353,000  44 27,774,000  40 17,568,000 388 230,518,000 

ยุทธศาสตร�

ป> 2561 ป> 2562 ป> 2563 ป> 2564 ป> 2565 รวม 5 ป>





แบบ ผ. 02

ยุทธศาสตร�จังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อส&งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส&วนท-องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�เพื่อสร-างศักยภาพในการแข&งขัน
ยุทธศาสตร
ที่  3 ยุทธศาสาตร
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อสร�างศักยภาพในการแข�งขัน 

1.แผนงานการศึกษา
เป%าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท หลัก

1
โครงการจัดซื้อเครื่องเล&นส&งเสริม เพื่อส&งเสริม ศพด.  7 แห&ง 455,000 จํานวนเด็กใน เด็กมีพัฒนาการที่ดี กอง
พัฒนาการเด็ก การพัฒนาการของเด็ก  ศพด.ทั้ง 7 แห&ง ขึ้น มีพฤติกรรมการ การศึกษาฯ

เรียนรู-ด-วยตนเอง
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2   
โครงการเครื่องดนตรีเพื่อการศึกษา พื่อส&งเสริมการเล&นดนตรี โรงเรียน 200,000 จํานวนนักเรียน นักเรียน เยาวชน กอง

และใช-เวลาว&างให- บ-านปลวก  เยาวชน ที่ได-รับ มีทักษะในการใช-เครื่อง การศึกษาฯ
เกิดประโยชน� ประโยชน� ดนตรี  และใช-เวลา

ว&างที่เกิดประโยชน�
3

โครงการก&อสร-างกําแพง ศพด. เพื่อให- ศพด. มีกําแพง 1 แห&ง 300,000 จํานวนเด็กใน ป@องกันและลดอุบัติเหตุ กอง
บ-านหนองหมากแซว พร-อมป@าย ศพดป@องกันอัตรายที่จะเกิดกับเด็ก ศพด. ทุกคน ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็ก การศึกษาฯ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป=นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ�ายในป@งบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณและที่ผ�านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565)  เปลี่ยนแปลง   ฉบับที่ 1  พ.ศ 2563 

องค
การบริหารส�วนตําบลคําสะอาด  อําเภอสว�างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 48  ข�อที่  23

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 48  ข�อที่  24

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 48  ข�อที่  26



เป%าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว�า หน�วยงาน
ที่ โครงการ วัตถุประสงค
 (ผลผลิต 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได�รับ รับผิดชอบ

ของโครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) บาท หลัก
4

โครงการก&อสร-างโรงอาหาร เพื่อใช-เปAนสถานที่ในการเตรียม 1 แห&ง 430,000 จํานวนเด็กใน มีสถานที่เตรียมอาหาร กอง
ศพด. วัดสีมาธิการาม อาหาร และรับประทานอาหาร ศพด. ทุกคน กลางวัน และเด็กมี การศึกษาฯ

กลางวันของเด็ก สถานที่รับประทาน
อาหารกลางวัน
ที่สะอาดและสะดวก

5
โครงการก&อสร-างห-องน้ํา เพื่อให-ห-องน้ําได-มาตรฐาน ศพด.  1 แห&ง 100,000 จํานวนเด็กใน มีห-องน้ําที่ได-มาตรฐาน กอง
ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กวัดสีมาธิการาม มีความสะอาด ศพด. ทุกคน เหมาะสําหรับเด็กเล็ก การศึกษาฯ
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สะดวก  เหมาะสําหรับเด็กเล็ก 

6   
ครงการก&อสร-างศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก พื่อให- ศพด. ได-มาตรฐาน 1  แห&ง 2,000,000 จํานวนเด็กเล็ก พัฒนา  ศพด. กอง
บ-านยางคํา เปAนสถานที่ส&งเสริมพัฒนาการ ทุกคนที่ได-รับ ให-ได-มาตราฐาน การศึกษาฯ

เด็กอย&างมีประสิทธิภาพ ประโยชน� มีสถานที่ส&งเสริม
พัฒนาการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป=นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ�ายในป@งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 47  ข�อที่ 19

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 46  ข�อที่ 16

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  47  ข�อที่  23

งบประมาณและที่ผ�านมา



แบบ ผ. 02

    1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ
บาท บาท บาท บาท บาท

1
โครงการขุดลอกคําเนียม หมู'ที่ 3 เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา   จํานวน 1 แห'ง 490,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง

ให5ประชาชนมีน้ําเพื่ออุปโภค ประชาชน เพื่ออุปโภค  บริโภค
บริโภค และทําการเกษตร   ในพื้นที่ที่ได5รับ และทําการเกษตร

ประโยชน# อย'างเพียงพอ

2
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โครงการก'อสร5างถนน  คสล. เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง จํานวน  1 สาย 500,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง ก'องช'าง
จากสวนหลวง หมู'ที่ 13 ไป ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร
ฮ'องขี้ชี  หมู'ที่ 4 ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
3

โครงการก'อสร5างถนน คสล.  หมู'ที่ 4 เพื่อพัฒนาเส5นทางขนส'ง  จํานวน  1 สาย 500,000 จํานวน พัฒนาเส5นทางขนส'ง ก'องช'าง
สายบ5านปลวกไปโคกกะตึบ ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชน ผลผลิตทางการเกษตร
จุดเริ่มต5นหนองน้ําหมาก ให5มีการคมนาคมที่สะดวก ในพื้นที่ที่ได5รับ ให5มีการคมนาคมที่สะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ+ายในป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร#ที่ 5 ยุทธศาสตร#การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  

แผนพัฒนาท�องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1  พ.ศ 2563 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

องค7การบริหารส+วนตําบลคําสะอาด  อําเภอสว+างแดนดิน   จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร#จังหวัดสกลนคร ที่ 5 การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
ยุทธศาสตร#การพัฒนาขององค#กรปกครองส'วนท5องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ที่ 5 การบริหารกิจการบ5านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 74  ข�อที่  81

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 63  ข�อที่  16

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 83  ข�อที่  145



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
4

โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริม เพื่อให5การขนส'ง จํานวน 1 สาย 500,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง
เสริมเหล็ก จากบ5านนาดินจี่  ถึง ผลผลิตทางการเกษตร ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี
ดงเซียงโม  หมู'ที่ 6 มีความสะดวก รวดเร็ว ได5ประโยชน# ความสะดวก

และปลอดภัย รวดเร็ว

5
โครงการก'อสร5างถนนคอตกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 500,000 จํานวน การคมนาคมภายใน กองช'าง
สายนามั่ง    หมู'ที่ 9 ภายในหมู'บ5านสะดวก ประชาชนผู5ที่ หมู'บ5านสะดวก

รวดเร็ว ได5ประโยชน# รวดเร็ว และปลอดภัย
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6
โครงการก'อสร5างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อให5การคมนาคม  จํานวน 1  สาย 500,000 จํานวน การคมนาคมภายใน กองช'าง
เส5นทางปGาช5าบ5านหนองไผ' ภายในหมู'บ5านสะดวก ประชาชนผู5ที่ หมู'บ5านสะดวก
หมู'ที่ 7 รวดเร็ว ได5ประโยชน#

7
โครงการก'อสร5างกําแพง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย 1  แห'ง 500,000 ปริมาณงาน เพื่อสร5างความ กองช'าง
(พร5อมทําที่ระบายน้ํา) ระหว'าง อบต. ในสถานที่ราชการ ที่ดําเนินการ ปลอดภัยในสถานที่
คําสะอาด กับ รพสต. คําสะอาด ราชการ

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 63  ข�อที่ 147

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 63  ข�อที่ 147

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 89  ข�อที่  169

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ+ายในป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 64  ข�อที่  26



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
8

โครงการปรับปรุงหลังคา พร5อมฝ�า เพื่อดูแลรักษาทรัพย#สิน 1,900,000 1,900,000 จํานวนงาน เจ5าหน5าที่มีสภาพแวด ก'องช'าง
เพดาน ของอาคารสํานักงานหลังใหญ' ของทางราชการ ไม'ให5 ที่ดําเนินการ ล5อม บรรยากาศที่ดี
อาคารสํานักงานหลังเล็ก ชํารุด ทรุดโทรม ในการทํางานบริการ
อาคารห5องประชุม เสียหายเพิ่มมากขึ้น ประชาชน  และสร5าง

ภาพลักษณ#ที่ดีของ
หน'วยงาน

9
โครงการขุดลอกห5วยเสาคํา เพื่อกักเก็บน้ําในการทําการ จํานวน 1  สาย 1,000,000  -จํานวนครัวเรือน  เพื่อประชาชนมีน้ําใช5 กองช'าง
จากนานายสุวรรณ  แสงกล5า  เกษตร  และเลี้ยงสัตว# ที่ได5รับผล เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปM

ถึงนาพ'อเสงี่ยม  พลวัน    หมู'ที่ 8 ประโยชน#
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10
โครงการขุดลอกห5วยคําชน เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา จํานวน 1 แห'ง 495,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา ก'องช'าง
ตอนบน จากนานายธนวัฒ เพื่อแก5ปNญหาภัยแล5ง ประชาชน ใช5ในการเกาตร
คําอาจ ถึงนานายสมพร จารึกธรรม ให5มีน้ําใช5ในการทําเกษตรและ ในพื้นที่ที่ได5รับ ช'วงฤดูแล5ง
หมู'ที่ 4 และเลี้ยงสัตว# ผลประโยชน#

11
โครงการพัฒนาแหล'งน้ําเพื่อแก5ไข เพื่อพัฒนาแหล'งน้ําเพื่อ จํานวน 1 แห'ง 250,000 จํานวน มีการพัฒนาแหล'ง กองช'าง
ปNญหาน้ําท'วมและภัยแล5ง แก5ไขปNญหาน้ําท'วม ประชาชนผู5ที่ น้ําเพื่อแก5ไขปNญหา
(ขุดลอกหนองความ) หมู'ที่ 6 และภัยแล5ง ได5ประโยชน# น้ําท'วมและภัยแล5ง

(ขุดลอกหนองควม) มีน้ําเพียงพอใน
การทําเกษตร และ
เลี้ยงสัตว#

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  88  ข�อที่  167

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 74  ข�อที่  85

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่ 89  ข�อที่  169

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  74  ข�อที่  87

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ+ายในป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา



เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
12

โครงการขุดลอกหนองไผ' หมูที่ 7 เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา จํานวน  1  แห'ง 471,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง
เพื่อแก5ปNญหาภัยแล5ง ประชาชน ใช5ในการเกษตร

ในพื้นที่ที่ได5รับ ช'วงฤดูแล5ง
13

โครงการขุดลอกหนองชาด  หมูที่ 9 เพื่อพัฒนาแหล'งน้ํา จํานวน  1  แห'ง 700,000 จํานวน ประชาชนมีแหล'งน้ํา กองช'าง
เพื่อแก5ปNญหาภัยแล5ง ประชาชน ใช5ในการเกษตร

ในพื้นที่ที่ได5รับ ช'วงฤดูแล5ง
14

โครงการซ'อมสร5างถนนลูกรัง สายรอบ เพื่อให5การคมานคม จํานวน 1 สาย 300,000 จํานวน การขนส'งผลผลิต กองช'าง
วัดอัมพวัน  บ5านปลวก หมู'ที่ 4 และการขนส'งพืชผล ประชาชนผู5ที่ ทางการเกษตรมี

การเกษตร มีความ ได5ประโยชน# ความสะดวก
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สะดวก รวดเร็ว  รวดเร็ว
และปลอดภัย

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป�าหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธ#ที่คาด หน'วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว'าจะได5รับ รับผิดชอบ

บาท บาท บาท บาท บาท
1

อุดหนุนกิ่งกาชาดสว'างแดนดิน เพื่อสงเคราะห#ประชาชน  จํานวน  14 หมู' 50,000 50,000 ประชาชนผู5ได5 ประชาชนผู5ประสบความ สํานักปลัด

ที่ประสบความทุกข#ยาก รับการสงเคราะห# ทุกข#ยากเดือนร5อนที่ได5รับ

เดือนร5อน  หรือผู5ด5อยโอกาส การช'วยเหลือ การช'วยเหลือจากกิ่ง

ประชาชนผู5ประสบภัย กาชาดสว'างแดนดิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ+ายในป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  103  ข�อที่  30

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  75  ข�อที่  98

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  75  ข�อที่  93

รายละเอียดโครงการเดิม (ผ.02.) แผนพัฒนาท�องถิ่น หน�าที่  91  ข�อที่  179

เหตุผลการเปลี่ยนแปลง  1. เพื่อให�สอดคล�องกับความเป นจริง    2. เพื่อนําโครงการพัฒนาไปจัดทํางบประมาณรายจ+ายในป,งบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค#
งบประมาณและที่ผ'านมา
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ส�วนที่  4 
 การติดตามและประเมินผล 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว#าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) เป3น
แบบท่ีกําหนดให�คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน ดําเนินการให�คะแนนตามเกณฑ'ท่ี
กําหนดไว� ซ่ึงเป3นส#วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในหกสิบ
วัน นับแต#วันท่ีประกาศใช�งบประมาณรายจ#าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
แนวทางการพิจารณาและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

ประกอบด#วย 
  1.1 ข�อมูลสภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 20 คะแนน 
  1.2 การวิเคราะห'สภาวการณ'และศักยภาพ 20 คะแนน 
  1.3 ยุทธศาสตร' 60 คะแนน ประกอบด�วย 
   (1)  ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 10 คะแนน 
   (2)  ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
   (3)  ยุทธศาสตร'จังหวัด 10 คะแนน 
   (4)  วิสัยทัศน'  5 คะแนน 
   (5)  กลยุทธ' 5 คะแนน 
   (6)  เปCาประสงค'ของแต#ละประเด็นกลยุทธ'  5 คะแนน 
   (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร' 5 คะแนน 
   (8)  แผนงาน 5  คะแนน 
   (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร'ในภาพรวม 5 คะแนน 
   คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ'ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท�องถ่ินขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ไม#ควรน�อยกว#าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร�เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินของ
องค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข�อมูลสภาพทั่วไปและข�อมูลพื้นฐานขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 20 
2. การวิเคราะห'สภาวการณ'และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร' ประกอบด�วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร'จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน' (5) 
    3.5 กลยุทธ'  (5) 
    3.6 เปCาประสงค'ของแต#ละประเด็นกลยุทธ' (5) 
    3.7 จุดยืนทางยทุธศาสตร' (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร'ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 



37 
แนวทางเบ้ืองต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร� 
เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
 
 
 
1 .ข#อ มูลสภาพทั่ วไป
และข#อมูลพ้ืนฐานของ
องค�กรปกครองส� วน
ท#องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี ้
(1) ข�อมูลเก่ียวกับด�านกายภาพ เช#น ที่ตั้งของหมู#บ�าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล#งน้ํา ลักษณะของไม�/ปHาไม� ฯลฯ ด�านการเมือง/การ
ปกครอง เช#น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข�อมูลเก่ียวกับด�านการเมือง/การปกครอง เช#น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช#น  ข�อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
และช#วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข�อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช#น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห' ฯลฯ  

(2)  

(4) ข�อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช#น การคมนาคมขนส#ง การ
ไฟฟCา การประปา  โทรศัพท' ฯลฯ 

(2)  

(5) ข�อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช#น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว' การบริการ การท#องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย'/กลุ#ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(2) 
 

 

   

(6) ข�อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช#น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจําปL ภูมิปMญญาท�องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค�า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ข�อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช#น น้ํา ปHาไม� ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข�อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือ
การใช�ข�อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท�องถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท�องถ่ิน โดยใช�กระบวนการร#วมคิด  ร#วมทํา ร#วม
ตั ดสิ น ใจ  ร# วมตรวจสอบ ร# วม รับประ โยชน'  ร# วมแก�ปMญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู� เพื่อแก�ปMญหาสําหรับการพัฒนา
ท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

(3)  

2. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห'ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล�อง
ยุทธศาสตร'จังหวัด ยุทธศาสตร'การพัฒนาขององค'กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
นโยบายของผู�บริหารท�องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร'
ชาติ 20 ปL แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ และ Thailand 
4.0 

20 
(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
2. การวิเคราะห�
สภาวการณ�และ
ศักยภาพ (ต�อ) 

(2) การวิเคราะห'การใช�ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช� 
ผลของการบังคับใช� สภาพการณ'ที่เกิดข้ึนต#อการพัฒนาท�องถ่ิน 

(3)  

(3) การวิเคราะห'ทางสังคม เช#น ด�านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปMญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปMญญาท�องถ่ิน เป3นต�น 

(3)  

(4) การวิเคราะห'ทางเศรษฐกิจ ข�อมูลด�านรายได�ครัวเรือน การส#งเสริม
อาชีพ กลุ#มอาชีพ กลุ#มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ#มต#างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป3นอยู#ทั่วไป เป3นต�น 

(3)  

(5) การวิเคราะห'สิ่งแวดล�อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต#างๆ ทางภูมิศาสตร' 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ'ที่มีผลต#อสิ่งแวดล�อมและการ
พัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห'ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปMจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท�องถ่ิน ด�วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส#งผลต#อการดําเนินงานได�แก# S-Strength (จุดแข็ง )W-
Weakness (จุ ด อ# อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร�  
3.1 ยุทธศาสตร'ของ
องค'กรปกครองส#วน
ท�องถ่ิน 
 
3.2 ยุทธศาสตร'ของ
องค'กรปกครองส#วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด 
3 . 3  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร'
จังหวัด 
 
 
3.4 วิสัยทัศน' 
 
 
 
3.5 กลยุทธ' 
 
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี ้
สอดคล�องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน ประเด็น
ปMญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล�องกับยุทธศาสตร'ของ
องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร'
ชาติ 20 ปL แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ   และ Thailand 
4.0 

60 
(10) 

 

สอดคล�องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล�อมของท�องถ่ิน 
และยุทธศาสตร'จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร'ชาติ 
20 ปL แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ   และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล�องกับยุทธศาสตร'พัฒนากลุ#มจังหวัด ยุทธศาสตร'พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ แผนการบริหารราชการแผ#นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร' คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร'ชาติ 20 ปL และ Thailand 4.0 

(10) 
 
 

 

วิสัยทัศน' ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน
ต�องการจะเป3นหรือบรรลุถึงอนาคตอย#างชัดเจน สอดคล�องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป3นลักษณะเฉพาะขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน และ
สัมพันธ'กับโครงการพัฒนาท�องถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงให�เห็นช#องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต�องทําตามอํานาจหน�าที่
ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่จะนําไปสู#การบรรลุวิสัยทัศน' หรือแสดง
ให�เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให�บรรลุวิสัยทัศน'นั้น 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
3. ยุทธศาสตร� (ต�อ) 
3.6 เปCาประสงค'ของแต#
ละประเด็นกลยุทธ' 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร' 
(Positioning) 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร'ในภาพรวม 
 

 
เปCาประสงค'ของแต#ละประเด็นกลยุทธ' มีความสอดคล�องและ
สนับสนุนต#อกลยุทธ'ที่จะเกิดข้ึน มุ#งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

 
(5) 
 

 

ความมุ#งม่ันอันแน#วแน#ในการวางแผนพัฒนาท�องถ่ิน เพื่อให�บรรลุ
วิสัยทัศน'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนําไปสู#ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร' 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุด มุ# งหมายเพื่ อการพัฒนาในอนาคต กําหนด
จุดมุ#งหมายในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปCาประสงค' 
ตัวชี้วัด  ค#าเปCาหมาย กลยุทธ'จุดยืนทางยุทธศาสตร'และยุทธศาสตร'
ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่มีความชัดเจน นําไปสู#การจัดทํา
โครงการพัฒนาท�องถ่ินในแผนพัฒนาท�องถ่ินโดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล#าว 

(5) 
 
 

 

ความเชื่อมโยงองค'รวมที่นําไปสู#การพัฒนาท�องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร'ชาติ 20 ปL แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห#งชาติ  ฉบับที่  12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ#มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร'การพัฒนา
ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร'ของ
องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน ประกอบด#วย 

  2.1 การสรุปสถานการณ'การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  2.4 แผนงานและยุทธศาสตร'การพัฒนา  10 คะแนน 
  2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด�วย 
   (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
   (2) กําหนดวัตถุประสงค'สอดคล�องกับโครงการ   5 คะแนน 
   (3) เปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู#การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง 5 คะแนน 
   (4) โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร'ชาติ 20 ปL  5 คะแนน 
   (5) เปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห#งชาติ 
        ฉบับท่ี 12  5 คะแนน 
   (6) โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0   5 คะแนน 
   (7) โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร'จังหวัด   5 คะแนน 
   (8) โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
        ภายใต�หลักประชารัฐ   5 คะแนน 
   (9) งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
   (10) มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 คะแนน 
   (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค'และผลท่ีคาดว#าจะได�รับ  5  
คะแนน 
   (12) ผลท่ีคาดว#าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'  5 คะแนน 
   คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ'ท่ีควรได�เพ่ือให�เกิดความสอดคล�องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท�องถ่ินขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ไม#ควรน�อยกว#าร�อยละ 80 (80 คะแนน) 
 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ิน
ขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ'การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท�องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร'การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด�วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค'สอดคล�องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู#การต้ังงบประมาณได�ถูกต�อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร'ชาติ 20 ปL  (5) 
    5.5 เปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ  (5) 
    5.6 โครงการมีความสอดคล�องกับ Thailand 4.0  (5) 



แนวทางเบ้ืองต#นในการให#คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล#องแผนพัฒนาท#องถ่ินขององค�กรปกครองส�วนท#องถ่ิน 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
1.การสรุป
สถานการณ� การ
พัฒนา 

เป3นการวิเคราะห'กรอบการจัดทํายุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
(ใช�การวิเคราะห' SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปMจจัยและสถานการณ' การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต#อการ
พัฒนา อย#างน�อยต�องประกอบด�วย การวิเคราะห'ศักยภาพด�านเศรษฐกิจ, ด�าน
สังคม,  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม)  

10 
 
 
 

 

 

2. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท#องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช�ตัวเลขต#างๆ เพื่อนํามาใช�วัดผลในเชิงปริมาณ เช#น 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต#างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว#าเป3นไปตามที่
ตั้งเปCาหมายเอาไว�หรือไม#จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได�กําหนดไว�เท#าไหร# 
จํานวนที่ไม#สามารถดําเนินการได�มีจํานวนเท#าไหร# สามารถอธิบายได�ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท�องถ่ินตามอํานาจหน�าที่ที่ได�
กําหนดไว� 
2) วิเคราะห'ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผล
การนําแผนพัฒนา
ท#องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอาเทคนิค
ต#างๆ มาใช�เพื่อวัดว#าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต#างๆ                  ที่
ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงต#อความต�องการของประชาชนหรือไม#และเป3นไป
ตามอํานาจหน�าที่หรือไม# ประชาชนพึงพอใจหรือไม# สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ' การ
ดําเนินการต#างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต�อง คงทน ถาวร สามารถใช�การได�
ตามวัตถุประสงค'หรือไม# ซ่ึงเป3นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค'และเปCาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ได�รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส#วนราชการหรือหน#วยงาน 
2) วิเคราะห'ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร�การ
พัฒนา 

1) วิ เคราะห'แผนงาน งาน ที่ เ กิดจากด�านต#างๆ มีความสอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในมิติต#างๆ จนนําไปสู#การจัดทํา
โครงการพัฒนาท�อง ถ่ิน โดยใช�  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่มีพื้นที่ติดต#อกัน 
2) วิเคราะห'แผนงาน งาน ที่เกิดจากด�านต#างๆ ที่สอดคล�องกับการแก�ไขปMญหา
ความยากจน หลักประชารัฐ  

10  

 
 

    5.7 โครงการสอดคล�องกับยุทธศาสตร'จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก�ไขปMญหาความยากจนหรือการเสริมสร�างให�ประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  
         ภายใต�หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล�องกับเปCาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต�องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล�องกับวัตถุประสงค'และผลท่ีคาดว#าจะได�รับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดว#าจะได�รับ สอดคล�องกับวัตถุประสงค'  (5) 

รวมคะแนน 100 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อโครงการ 
 
 
5.2 กําหนด
วัตถุประสงค'  
สอดคล�องกับโครงการ 
 
5.3 เปCาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความชัดเจนนําไปสู#
การตั้งงบประมาณได�
ถูกต�อง 
 
5.4 โครงการมีความ
ส อ ด ค ล� อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร' 20 ปL 
 
 
5.5 เปCาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห#งชาต ิ
 

ควรประกอบด�วยข�อมูลดังนี ้
เป3นโครงการที่มีวัตถุประสงค'สนองต#อแผนยุทธศาสตร'การพัฒนาของ
องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินและดําเนินการเพื่อให�การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินที่กําหนดไว� ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ#งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ#านแล�วเข�าใจได�ว#าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มีวัตถุประสงค'ชัดเจน (clearobjective) โครงการต�องกําหนดวัตถุประสงค'
สอดคล�องกับความเป3นมาของโครงการ สอดคล�องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานต�องสอดคล�องกับวัตถุประสงค' มีความเป3นไปได�ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)  

สภาพที่อยากให�เกิดข้ึนในอนาคตเป3นทิศทางที่ต�องไปให�ถึงเปCาหมายต�อง
ชัดเจน  สามารถระบุจาํนวนเท#าไร  กลุ#มเปCาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย#างไร กลุ#มเปCาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนนิงานอธิบาย
ให�ชัดเจนว#าโครงการนี้จะทาํทีไ่หน  เร่ิมต�นในช#วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร  
ใครคือกลุ#มเปCาหมายของโครงการ หากกลุ#มเปCาหมายมีหลายกลุ#ม ให�
บอกชัดลงไปว#าใครคือกลุ#มเปCาหมายหลัก ใครคือกลุ#มเปCาหมายรอง 

(5)  

โครงการสอดคล�องกับ (1) ความม่ันคง (2) การสร�างความสามารถในการ
แข#งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร�างศักยภาพคน (4) การสร�างโอกาส
ความเสมอภาคและเท#าเทียมกันทางสังคม (5) การสร�างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป3นมิตรต#อสิ่งแวดล�อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให�เกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)  

โครงการมีความสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห#งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป3น
ศูนย'กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน'ภายใต�ยุทธศาสตร'ชาติ 20 ปL (4) 
ยึดเปCาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู#การ
ปฏิบัติให�เกิดผลสัมฤทธิ์อย#างจริงจังใน 5 ปLที่ต#อยอดไปสู#ผลสัมฤทธิ์ที่เป3น
เปCาหมายระยะยาว ภายใต�แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข#งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู#รายได�สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช#วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร�างสังคมสูงวัย
อย#างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป3นเมือง(5) การสร�างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย#างเป3นมิตรกับสิ่งแวดล�อม (6) การบริหารราชการ
แผ#นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 
5. โครงการพัฒนา 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล�องกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
5.7 โครงการ
สอดคล�องกับ
ยุทธศาสตร'จังหวัด 
 
 
 
5.8 โครงการแก�ไข
ปMญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร�างให�
ประเทศชาติมัน่คง ม่ัง
ค่ัง ยั่งยืน  ภายใต�หลัก
ประชารัฐ 
5.9 งบประมาณ มี
ความสอดคล�อง กับ
เปCาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
 
5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต�องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
 
5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค' 
และผลที่คาดว#าจะ
ได�รับ 
 
 
 

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล�องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร�างเศรษฐกิจ 
ไปสู# Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด�วยนวัตกรรม
ทําน�อย ได�มากเช#น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค�า โภคภัณฑ'ไปสู#สินค�า
เ ชิ ง น วั ต กร รม  ( 2 )  เ ป ลี่ ย นจ ากกา ร ขับ เ คลื่ อ นประ เทศด� ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู#การขับเคลื่อนด�วยเทคโนโลยี ความคิดสร�างสรรค' 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน�นภาคการผลิตสินค�า ไปสู#การเน�น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด�วยวิทยาการ ความคิด
สร�างสรรค' นวัตกรรม วิทยาศาสตร' เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล� วต#อยอดความได� เป รียบเชิ ง เป รียบเทียบ เช#น  ด� าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 

โครงการพัฒนาท�อง ถ่ินมีความสอดคล�องกับห�วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได�กําหนดข้ึน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท�องถ่ิน
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม#สามารถแยกส#วนใด
ส#วนหนึ่งออกจากกันได� นอกจากนี้โครงการพัฒนาท�องถ่ินต�องเป3น
โครงการเชื่อมต#อหรือเดินทางไปด�วยกันกับยุทธศาสตร'จังหวัดที่ได�
กําหนดข้ึนที่เป3นปMจจุบัน 

(5) 
 

 

เป3นโครงการที่ดําเนินการภายใต�พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร#วมดําเนินการ เป3นโครงการต#อยอดและขยายได� เป3น
โครงการที่ประชาชนต�องการเพื่อให�เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให�
ท�องถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป3นท�องถ่ินที่พัฒนาแล�ว ด�วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

(5) 
 
 

 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต�องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการได�แก#  (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความเหลื่อมล้ําในการพัฒนาท�องถ่ิน นําไปสู#ความยุติธรรม (Equity) (5) 
ความโปร#งใส (Transparency) 

(5)  

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต�องให�สอดคล�องกับโครงการ
ถูกต�องตามหลักวิชาการทางช#าง หลักของราคากลาง ราคากลางท�องถ่ิน 
มีความโปร#งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได�ในเชิงประจักษ'   
              

(5)  

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได� (measurable) ใช�บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช�
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได� เช#น การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดร�อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค'ที่เกิดข้ึนสิ่งที่
ได�รับ (การคาดการณ' คาดว#าจะได�รับ) 

(5)  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ� คะแนนเต็ม คะแนนที่ได# 



5.12 ผลที่คาดว#าจะ
ได�รับ สอดคล�องกับ
วัตถุประสงค' 
 

ผลที่ได�รับเป3นสิ่งที่เกิดข้ึนได�จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซ่ึงสอดคล�องกับวัตถุประสงค'ที่ตั้งไว� การได�ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต�องเท#ากับวัตถุประสงค'หรือมากกว#าวัตถุประสงค'ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงค'ควรคํานึงถึง (1) มีความเป3นไปได�และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเ ร็จได�  (3) ระบุสิ่ งที่ต�องการ
ดําเนินงานอย#างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได� (4) เป3นเหตุเป3นผล  สอดคล�องกับความเป3นจริง (5) 
ส#งผลต#อการบ#งบอกเวลาได� 

(5)  

รวมคะแนน 100  
 
 
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช�รูปแบบเชิงพรรณนา  ซ่ึงสามารถแสดงได�ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข�อมูลต#าง 
ๆ 
ใช�แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบ#งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard  Model ของ 
Kaplan  & Norton 
 (3) แบบมุ#งวัดผลสัมฤทธิ์ ( Result Framework  Framework Model (RF) ) 
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ (Logical  Model) 
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ (Process 
Performance  Measurement  System  (PPDS)) 
 (6) แบบการประเมินโดยใช�วิธีการแก�ปMญหาหรือเรียนรู�จากปMญหาท่ีเกิดข้ึน Problem-Solving 
Method 
 (7) แบบการประเมินแบบมีส#วนร#วม  (Patricipatory  Methods) 
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact  Evaluation) 
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk  Assessment  Model) 
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)  
 (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ต�องอยู#ภายใต�กรอบตามข�อ (1)-
(10) หรือแบบผสมก็ได� 
 เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ  (Quality)ผลท่ีได�จริง ๆ คืออะไรค#าใช�จ#าย (Cost) เวลา 
(Time) เป3นไปตามท่ีกําหนดไว�หรือไม# 
 ประชาชนได�ประโยชน'อย#างไรหรือราชการได�ประโยชน'อย#างไร 
 วัดผลนั้นได�จริงหรือไม# หรือวัดได�เท#าไหร# (Key  Performance indicators : KPls) 
 ผลกระทบ (Inpact) 
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สรุปผลการพัฒนาท#องถ่ิน 
 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองค'การบริหารส#วนตําบลได�ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช�เป3นเครื่องมือในการพัฒนา
ท�องถ่ินให�บรรลุเปCาหมายท่ีวางไว� เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก�ไขปMญหาให�กับประชาชน  ในการ
จัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินนั้นจะต�องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว#า
ด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 แก�ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข�อ 29   

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป3นผู�ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ซ่ึงคณะกรรมการจะต�องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต#อผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต#อสภาท�องถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาท�องถ่ิน พร�อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ินให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ
ในท่ีเป�ดเผยภายในสิบห�าวันนับแต#วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล#าว และต�องป�ดประกาศไว�เป3น
ระยะเวลาไม#น�อยกว#าสามสิบวันโดยอย#างน�อยปLละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของ
ทุกปL  

 
โดยเครื่องมือท่ีใช#ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
   แบบท่ี 1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร'ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
   แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร'  
   แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
คําช้ีแจง :  แบบท่ี  1 เป3นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินได�ประกาศใช�แผนแผนพัฒนา
ท�องถ่ินแล�ว 
ชื่อองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน องค'การบริหารส#วนตําบลตําบลคําสะอาด 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไม�มี 

การดําเนินงาน 
ส�วนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาท#องถ่ิน   
1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย#างต#อเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินและประชาคมท�องถ่ินพิจารณาร#างแผนแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
ส�วนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาท#องถ่ิน   
7.  มีการรวบรวมข�อมูลและปMญหาสําคัญของท�องถ่ินมาจัดทําฐานข�อมูล   
8.  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส#วนร#วมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะห'ศักยภาพของท�องถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท�องถ่ิน   
10. มีการกําหนดวิสัยทัศน'และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับศักยภาพของ
ท�องถ่ิน   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน'และภารกิจหลักการพัฒนาท�องถ่ินท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร'
จังหวัด   

12.  มีการกําหนดจุดมุ#งหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปCาหมายการพัฒนาท�องถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตร'การพัฒนาและกลยุทธ'การพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตร'ท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร'ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาท�องถ่ิน   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุ#มโครงการในแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาท�องถ่ินหรือไม#   

 
การวัด และการนําเสนอผล 
- ความถ่ีในการวัด   :  หลังจากองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินเสร็จ 

                          และประกาศใช�อย#างเป3นทางการ 
- เกณฑ'การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม#มี การดําเนินการนั้น 

 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  1 เป
นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถิ่นขององค!กรปกครองส#วนท�องถิ่น 



 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เป3นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค'เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร'
ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ภายใต�แผนพัฒนาท�องถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงาน
ผลการดําเนินงานใน 1 ปL เริ่มต้ังแต#สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน   

ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน องค'การบริหารส#วนตําบลตําบลคําสะอาด  อําเภอสว#างแดนดิน  จังหวัด
สกลนคร  
2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
 (    )  ครั้งท่ี  1  (ตุลาคม – มีนาคม)  (    )  ครั้งท่ี  2  (เมษายน – กันยายน) 
ส�วนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท#องถ่ิน 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท#องถ่ิน 

ยุทธศาสตร� 
ป?ท่ี  1 ……… ป?ท่ี  2 ……... ป?ท่ี  3 ……... ป?ท่ี  4 ……... รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            
ฯลฯ....           

รวม           

เกณฑ�ในการพิจารณา :  พิจารณาว#าแผนยุทธศาสตร'นั้นๆ มีการกระจายของโครงการและงบประมาณในแต#ละ 
                                ยุทธศาสตร'อย#างไร กระจุกตัวของโครงการและงบประมาณอยู#เฉพาะยุทธศาสตร'ใดยุทธศาสตร'
หนึ่ง 
                                หรือไม# อปท. ให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร'ใด 
4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร� 
ป?ที่  1 ……… ป?ที่  2 ……... ป?ที่  3 ……... ป?ที่  4 ……... รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.            
3.            
ฯลฯ....           

รวม           
 

เกณฑ�ในการพิจารณา : พิจารณาว#าองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล�อง                     
กับยุทธศาสตร'ของจังหวัดมากน�อยเพียงใด ถ�ามีโครงการท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร'
จังหวัดมาก ก็แสดงให�เห็นว#า แผนยุทธศาสตร'นั้นเป3นแผนยุทธศาสตร'ท่ีดี 

 

 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดาํเนินงานขององค!กรปกครองส#วนท�องถิ่น  



5.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป? ……….. 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวน
โครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวน
โครงการทีอยู�
ระหว�างการ
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไม�ได#
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การเพ่ิมเติม 

จํานวน 
โครงการ
ท้ังหมด 

จํา 
นวน 

ร�อย
ละ 

จํา 
นวน 

ร�อย 
ละ 

จํา 
นวน 

ร�อย
ละ 

จํา 
นวน 

ร�อย 
ละ 

จํา 
นวน 

ร�อย
ละ 

จํา 
นวน 

ร�อย
ละ 

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

รวม             
 
เกณฑ�ในการพิจารณา :  1. ทําการเปรียบเทียบกับข�อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก#อนหน�านี้ว#ามีโครงการ            

ท่ีเสร็จ เพ่ิมข้ึนมากน�อยเพียงใด เพ่ือแสดงให�เห็นถึงความก�าวหน�าในการดําเนิน
โครงการตามแผนฯ 

                             2. หากมีร�อยละของโครงการท่ีดําเนินงานเสร็จแล�วมากเท#าใด ก็จะแสดงให�เห็น                   
ว#าองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

6. การเบิกจ�ายงบประมาณ.............  

 

ยุทธศาสตร� 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน ร#อยละ จํานวนเงิน ร#อยละ จํานวนเงิน ร#อยละ 
1 xxx xx xxx xx xxx xx 
2.         
3.        
4.        

รวม       

  
เกณฑ�ในการพิจารณา :  นําเข�าข�อมูลท่ีได�มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได�ระบุไว�ในแผน เพ่ือเป3นข�อมูลท่ี 

แสดงให�เห็นถึงสถานการณ'ทางด�านการเงินขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในการ
ดําเนินงานตามแผนนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส�วนท่ี 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีได#รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 7.  โครงการท่ีได#รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป?  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล#ว 

อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ 

ยังไม�ได#
ดําเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได#รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ�ายไป 

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

เกณฑ�ในการพิจารณา :  พิจารณาว#าสถานการณ'ในการดําเนินงานของโครงการท่ีได�รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจ
นั้นเป3นอย#างไร 

 
ส�วนท่ี  4  ปDญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/1 เป3นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค'เพ่ือใช�ประเมินผลการดําเนินงานของ

องค'การบริหารส#วนตําบลคําสะอาด ตามยุทธศาสตร'ท่ีกําหนดไว� และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปLละ 1 
ครั้ง หลังจากสิ้นปLงบประมาณ 
ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ..................................................................................... 
2. วัน/เดือน/ปLท่ีรายงาน ....................................................................  

ส�วนท่ี 2 ยุทธศาสตร� และโครงการตามแผนพัฒนาป? ............................... 
3. ยุทธศาสตร'และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู#ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได�ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร� 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยู�ในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีได#ปฏิบัติ 

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

รวม xxxx xxxx 

เกณฑ�ในการพิจารณา :  หากจํานวนโครงการท่ีกําหนดไว�ในแผนกับโครงการท่ีปฏิบัติจริงมีความสอดคล�องกัน 
แสดงว#าองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�ตามแผนฯ ท่ีกําหนด และหากมีโครงการท่ีปฏิบัติจริง
น�อยกว#าท่ีกําหนดไว�ในแผนฯ แสดงว#าองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินยังไม#สามารถดําเนินงานได�ตามแผนฯท่ี
กําหนด 
 
ส�วนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 
     4.  ความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินในภาพรวม  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม�พอใจ 
1)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ /กิจกรรม xxx   
2)  มีการประชาสัมพันธ'ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx   
3)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให�ประชาชนทราบ xxx   
5)  มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6)  การดําเนินงานเป3นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx   
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู#การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน xxx   
8)  ประโยชน'ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   
เกณฑ�ในการพิจารณา :  หากสัดส#วนของประชาชนท่ีพอใจและพอใจมากมีมากกว#าร�อยละ 50 แสดงว#า
องค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินสามารถดําเนินงานได�บรรลุตามเปCาหมายท่ีกําหนด แต#ถ�ามีร�อยละของประชาชนท่ี
พอใจปานกลาง และพอใจมากน�อยกว#าร�อยละ 50 แสดงว#าองค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินไม#สามารถดําเนินงาน
ได�บรรลุตามเปCาหมายท่ีกําหนด 

      

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร! 



5. ผลการดําเนินงานในแต#ละยุทธศาสตร' 

ยุทธศาสตร'ท่ี 1 ............................................ (ตามยุทธศาสตร'การพัฒนาในแต#ละด�านท่ีกําหนดไว�)   

1) ความพึงพอใจของผู#เก่ียวข#อง 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ'ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให�ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การดําเนินงานเป3นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx 
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู#การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน xxx 
8)  ประโยชน'ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ�ในการพิจารณา : หากค#าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท#ากับ 0 หรือใกล� 0 แสดงว#าผลการดําเนินงาน  
ตามแผนยุทธศาสตร'ของ อปท. ไม#ประสบความสําเร็จ หากค#าคะแนนความพึงพอใจเท#ากับ 5 แสดงว#าผลการ
ดําเนินงานในยุทธศาสตร'นั้นๆ ประสบความสําเร็จปานกลาง และหากค#าคะแนนเท#ากับ 10 หรือใกล�เคียง 10 
แสดงว#าผลดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร'ของ อปท. ในยุทธศาสตร'นั้นๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด 
2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ีเลือก 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน�วย 

ผลการดําเนินงาน 

ก�อนดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลังดําเนินการ
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1. จํานวนถนนท่ีก#อสร�าง.........(ตัวอย#าง) เส�น    
2. ประชาชนสัญจรสะดวก รวดเร็วข้ึน......(ตัวอย#าง) ร�อยละ    
 
3. ฯลฯ........... 

    

เกณฑ�ในการพิจารณา :  เปรียบเทียบกับข�อมูลในปLก#อนหน�านี้ โดย  
(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดท่ีเม่ือหน#วยท่ีวัดเพ่ิม แสดงว#า

ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              ไปในทางท่ีดี เช#น รายได� ครัวเรือนท่ีมีไฟฟCาใช� 
เกณฑ'ในการพิจารณา จะพิจารณาว#า หลังดําเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล�ว หน#วยท่ี
ทําการวัดเพ่ิมข้ึนหรือไม# ถ�าเพ่ิมแสดงว#า อปท. สามารถดําเนินงานได�ตามแผนท่ี
กําหนด แต#หากว#าหน#วยวัดเท#าเดิม หรือลดลง แสดงว#า อปท.ไม#สามารถดําเนินงาน
ได�ตามแผน   

(2)  กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดท่ีเม่ือหน#วยท่ีวัดลดลง แสดงว#า
ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลง              ไปในทางท่ีดี เช#น จํานวนอุบัติเหตุ จํานวน
อาชญากรรม เกณฑ'ในการพิจารณา จะพิจารณาว#า หลังดําเนินการตามแผนฯ นั้นๆ 
แล�ว หน#วยท่ีทําการวัดลดลงหรือไม# ถ�าลดแสดงว#า อปท. สามารถดําเนินงานได�ตาม
แผนท่ีกําหนด แต#หากว#าหน#วยวัดเท#าเดิม หรือเพ่ิมข้ึน แสดงว#า อปท.ไม#สามารถ
ดําเนินงานได�ตามแผน 

 



 
 
 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เป3นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ต#อการดําเนินงานขององค'การบริหาร
ส#วนตําบลตําบลคําสะอาด ในภาพรวม และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปLละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้น
ปLงบประมาณ 
ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ตํ่ากว#า  20 ปL …..คน (   )  20 - 30  ปL .…..คน (   )  31-40 ปL....คน 
  (   )  41 – 50 ปL .......คน (   )  51 – 60 ปL .......คน (   )  มากกว#า 60 ปL  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท#า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท#า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว#าปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ�าง....... คน 
  (   )  ค�าขายธุรกิจส#วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร….คน
            (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส�วนท่ี 2 ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลคําสะอาด 
5. ท#านมีความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค'การบริหารส#วนตําบลตําบลคําสะอาด ในภาพรวมมาก
น�อยเพียงใด 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม�พอใจ 
(คน) 

1) มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ'ให�ประชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให�ประชาชนทราบ xxx   
5) มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การดําเนินงานเป3นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx   
7) ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู#การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน xxx   
8) การแก�ไขปMญหาและการตอบสนองความต�องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน'ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ�ในการพิจารณา :  ผู�ตอบแบบประเมินในแต#ละระดับความพึงพอใจมีจํานวนเท#าใด 

 

 

 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค!การบริหารส#วนตําบลคําสะอาด ในภาพรวม 



 
 

ส�วนยุทธศาสตร� 1 การพัฒนาด#าน....................... (ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาในแต�ละด#านท่ีกําหนดไว#)  
ส�วนท่ี 1 ข#อมูลท่ัวไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ตํ่ากว#า  20 ปL …..คน (   )  20 - 30  ปL .…..คน (   )  31- 41 ปL....
คน 
  (   )  41 – 50 ปL .......คน (   )  51 – 60 ปL .......คน (   )  มากกว#า 60 ปL  
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท#า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท#า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว#าปริญญาตรี.......คน  (   )  อ่ืนๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  (   )  รับจ�าง....... คน 
  (   )  ค�าขายธุรกิจส#วนตัว……..คน (   )  นักเรียน/นักศึกษา.........คน  (   )  เกษตรกร….คน
            (   )  อ่ืนๆ  (ระบุ) .........คน 
 
ส�วน 2  ความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลคําสะอาด 
5. หากให�ท#านประเมินความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค'การบริหารส#วนตําบลตําบลคําสะอาด ใน
การพัฒนา  ด#าน.........................(ตามยุทธศาสตร�การพัฒนาในแต�ละด#านท่ีกําหนดไว#) โดยให�คะแนนเต็ม                
10 คะแนน  ท#านจะให�คะแนน อปท.ของท#านเท#าใด ความพึงพอใจของผู�เก่ียวข�อง (คิดเป3นร�อยละ) 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนมีส#วนร#วมในการเสนอโครงการ /กิจกรรม xxx 
2)  มีการประชาสัมพันธ'ให�ประชาชนรับรู�ข�อมูลของโครงการ /กิจกรรม xxx 
3)  มีการเป�ดโอกาสให�ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให�ประชาชนทราบ xxx 
5)  มีความโปร#งใสในการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 
6)  การดําเนินงานเป3นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด xxx 
7)  ผลการดําเนินโครงการ /กิจกรรมนําไปสู#การแก�ไขปMญหาของประชาชนในท�องถ่ิน xxx 
8)  ประโยชน'ท่ีประชาชนได�รับจากการดําเนินโครงการ /กิจกรรม xxx 

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ�ในการพิจารณา : เป3นค#าคะแนน 0 - 10 ในแต#ละประเด็นการประเมิน 
 
4.4. ข#อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท#องถ่ินในอนาคต  

4.4.1 ผลกระทบนําไปสู#อนาคต  
    (1) เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล#าช�า เพราะการดําเนินงานต#างๆ ขององค'กรปกครองส#วนท�องถ่ินต�อง

ผ#าน กระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซ�อน  
    (2) ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหน#ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ#งยากมากข้ึน  
    (3) ปMญหาอาจไม#ได�รับการแก�ไขอย#างตรงจุดเพราะข�อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได�ยากและ

บางเรื่องอาจทําไม#ได�  
 
 

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต#อผลการดําเนินงานขององค!การบริหารส#วนตําบลคําสะอาด ในแต#ละ

ยุทธศาสตร! 



 
 4.4.2 ข�อสังเกต ข�อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
    (1) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรให�ความสําคัญในทุกยุทธศาสตร'การพัฒนา ไม#ควรให� 

ความสําคัญด�านใดด�านหนึ่ง  
    (2) การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ 

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ิน  
    (3) ควรเร#งรัดให�มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ#ายให�สามารถ 

ดําเนินการได�ในปLงบประมาณนั้น  
    (4) องค'การบริหารส#วนตําบลคําสะอาดควรพิจารณาต้ังงบประมาณให�เพียงพอและเหมาะสมกับ

ภารกิจแต#ละด�านท่ีจะต�องดําเนินการ ซ่ึงจะช#วยลดปMญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนต้ังจ#ายรายการใหม# 
 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

 
 


