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                                                        บทที ่1 

บทนํา 
 

 นิยามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความวาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

แผนการบริหารราชการแผนดินยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง

ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรจุบน

พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดาน และเปนระบบ ท้ังนี้ จะตองสอดคลองกับศักยภาพ

ของทองถ่ิน 

และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย 
 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง มีลักษณะเปนยุทธศาสตรการพัฒนา

ตําบล 

ท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมซ่ึงควบคุมการพัฒนาระดับตําบลทุกพ้ืนท่ีในเขตตําบล และจะตอง

สนองตอบปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน โดยการประชาคมตําบลและหมูบานเพ่ือนําขอมูลมา

จัดทํา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายการบริหารโดยการคิดเปนทํา

เปน 

และแกปญหาเปน 
 

 1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) 

1. เปนการรวบรวมปญหาความตองการของประชาชนในทองท่ีตําบล หมูบานในพ้ืนท่ี  

นํามาวิเคราะหหาทางแกไข 

2. เปนการประสานงานกับหนวยราชการสวนภูมิภาค หนวยราชการสวนทองถ่ินในการ

วางแผนพัฒนาตําบลใหเปนในแนวทางเดียวกันแบบบูรณาการ 

3. เพ่ือเปนการตรวจสอบการปฏิบัติตนใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

4. เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด 



และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 

  

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง หวังท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาท่ี

สอดคลองกับความตองการปญหาของทองถ่ินและศักยภาพ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงจึงไดดําเนินการจัดทํา

แผนโดยใชยุทธศาสตรและเทคนิควิธีดังนี้  

1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ท้ัง

ขอมูล 

เชิงประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดท้ังภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม 

2. รับฟงความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผน     

แตละสวน  

3. รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นเสนอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือกําหนดแนวนโยบาย 

4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง คณะกรรมการ

สนับสนุน 

การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสวนรวม 

 
  

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) 

 ข้ันตอนท่ี 1  การประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูเก่ียวของ 

 ข้ันตอนท่ี 2  การเตรียมความพรอมเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตรโดยแตงตั้ง 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบล 

  ข้ันตอนท่ี 3  ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงปญหา / ความตองการ /และศักยภาพจากผูแทน

ชุมชน ประชาคมและผูแทนสวนราชการอําเภอ 

  ข้ันตอนท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

สรุปผลการรับฟงปญหา / ความตองการ /และประเด็นในการพัฒนา พรอมท้ังจัดทํารางการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา  

  ข้ันตอนท่ี 5 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือ

กําหนด 

วิสัยทัศน ภารกิจหลัก และจุดมุงหมายการพัฒนา  

  ข้ันตอนท่ี 6 การพิจารณากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 

  ข้ันตอนท่ี 7 การบูรณาการ แนวทางการพัฒนา 

  ข้ันตอนท่ี 8 การเสนอและทบทวนรางแผนยุทธศาสตร 



  ข้ันตอนท่ี 9 การเสนอขอความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคก

กวาง 

เสนอศูนยประสานการพัฒนา  
  

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563)  

  การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีชวยใหองคการบริหารสวนตําบลโคก

กวาง 

นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน และใชทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง ในการ

พัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชน และตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในเขต

ตําบล 

โคกกวางไดอยางสูงสุด นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ยังแสดงถึงความเชื่อมโยงกัน ระหวาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกกวาง 

 



สวนที่ 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล 
 

2.1 ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง  

 

 ท่ีตั้ง      ตําบลโคกกวาง   ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต ของท่ีตั้งท่ีวาการอําเภอบุงคลา  โดยท่ีทํา

การองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง   ตั้งอยู  เลขท่ี 241 หมูท่ี  1  บานโคกกวาง ตําบลโคกกวาง   

อําเภอบุงคลา   จังหวัดบึงกาฬ  ริมถนนสาย 212 ชวง กม.ท่ี 185 – 190 หางจากตัวอําเภอบุงคลา 12  

กม. และหางจากตัวจังหวัดบึงกาฬเปนระยะทาง  58  กม.  ใชระยะเวลาการเดินทางเขาสูจังหวัด  1   

ชั่วโมง 

 

       เนื้อท่ีท้ังหมด       ประมาณ  111  ตารางกิโลเมตร  และมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอ

ใกลเคียง  ดังนี้ 

 ทิศเหนือ   จด  แมน้ําโขง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 ทิศตะวันออก   จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลทาดอกคํา  อําเภอบึงโขงหลง 

 ทิศใต   จด  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว 

 ทิศตะวันตก   จด  เขตองคการบริหารสวนตําบลบุงคลา 

 

 ขนาดพ้ืนท่ีและการปกครอง  ตําบลโคกกวาง  มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ  111   ตารางกิโลเมตร  แบงเขต

การปกครองออกเปน 9 หมูบาน  ไดแก   

  หมูท่ี  1  บานโคกกวาง 

  หมูท่ี  2  บานหนองบอ 

  หมูท่ี  3  บานหาดแฮ 

  หมูท่ี  4  บานทาสมโฮง 

  หมูท่ี  5  บานโนนไพศาล 

  หมูท่ี  6  บานดอนใหญ 

  หมูท่ี  7  บานทาศิริขันธ 

  หมูท่ี  8  บานสมพร 

  หมูท่ี  9  บานบึงสําราญ 

 

 ลักษณะภูมิประเทศ  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด   71,082   ไร 



 พ้ืนท่ีราบ 17,532   ไร รอยละ  25 

 ภูเขา 46,739   ไร รอยละ  66 

 พ้ืนน้ํา 4,393   ไร รอยละ   6 

 อ่ืน ๆ 2,418   ไร รอยละ   3  

 สภาพภูมิอากาศ     ตําบลโคกกวาง   มีฤดูกาล  3   ฤดู   ไดแก  ฤดูรอน   ฤดูฝน   และฤดู

หนาว  โดยฤดูฝน  ฝนจะเริ่มตกในเดือนเมษายน โดยฝนจะตกหนักในชวงเดือน มิถุนายน – กันยายน  โดยมี

เกณฑเฉลี่ยดังนี้ 

 

 ฤดูรอน   ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มีนาคม  –  พฤษภาคม  อุณหภูมเิฉลีย่ 29 องศา ปริมาณนํ้าฝน  60  ม.ม. 

 ฤดูฝน   ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน มิถุนายน  –  กันยายน   อุณหภูมเิฉลีย่ 27 องศา ปริมาณนํ้าฝน  93  ม.ม. 

 ฤดูหนาว   ชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน ตุลาคม  –  กุมภาพันธ   อุณหภูมเิฉลีย่ 25 องศา ปริมาณนํ้าฝน  37  ม.ม. 

 

 ประชากรปจจุบัน (ป  2558 ) ตําบลโคกกวางมีประชากรรวมท้ังสิ้น 4,895 คน  เปนชาย  2,494 

คน  เปนหญิง  2,401 คน  จํานวนครัวเรือน  1,284 ครัวเรือน 

 

ตารางท่ี  1.1   แสดงจํานวนหมูบาน ประชากร และครัวเรือน ป  2558  ตําบลโคกกวาง 

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

บานโคกกวาง 

บานหนองบอ 

บานหาดแฮ 

บานทาสมโฮง 

บานโนนไพศาล 

บานดอนใหญ 

บานทาศิริขันธ 

บานสมพร 

บานบึงสําราญ 

379 

243 

474 

101 

471 

216 

92 

166 

352 

384 

233 

431 

101 

437 

218 

68 

169 

360 

763 

476 

905 

202 

908 

434 

160 

335 

712 

204 

125 

225 

59 

251 

106 

43 

88 

183 
 รวม 2,494 2,401 4,895 1,284 
 

                                                                                        ขอมูล ณ  เดือนกุมภาพันธ  2558 

 

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 



 

 อาชีพ     สวนมากราษฎรประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม   ทํานา   ทําไร   ทําสวน   และ 

รับจางท่ัวไป  ผลผลิตท่ีสําคัญคือ  ขาว  มะเขือเทศ  ใบยาสูบ  ยางพารา  ราษฎรท่ีอาศัยอยูใกลแหลงน้ําก็จะมี

อาชีพเสริมทางดานการประมงน้ําจืด  เชน  ราษฎรหมูท่ี  3,  4  มีอาชีพทําการประมง โดยการวางอวนดักปลา

ตามลําน้ําโขง  สภาพทางเศรษฐกิจสวนใหญ ความเจริญทางดานสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ  จะอยูหมูท่ี   

1,  3   เพราะมีรานคาตาง ๆ  มากกวาหมูบานอ่ืน ๆ   นอกจากนั้นก็มีอาชีพรับราชการ  รับจางท่ัวไป  คาขาย  

บริการ   แหลงขายแรงงานคือกรุงเทพ ฯ  และตางจังหวัด 
 

กลุมประชาชนดานเศรษฐกิจ 

 - รวมกลุมเพ่ือการอาชีพ    

ลําดับท่ี ชื่อกลุมอาชีพ ชื่อหมูบาน หมูท่ี 
ปงบประมาณ

ท่ีอุดหนุน 

จํานวนเงิน

ท่ีอุดหนุน 

1 กลุมทําไมกวาด บานโคกกวาง 1 2555 50,000 

2 กลุมเลี้ยงสุกร บานหนองบอ 2 2555 50,000 

3 กลุมเลี้ยงกระบือ บานหนองบอ 2 2555 50,000 

4 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานหาดแฮ 3 2555 100,000 

5 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานทาสมโฮง 4 2555 100,000 

6 กลุมเลี้ยงสุกร บานโนนไพศาล 5 2555 50,000 

7 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานโนนไพศาล 5 2555 50,000 

8 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานดอนใหญ 6 2555 50,000 

9 กลุมเลี้ยงโค - กระบือ บานดอนใหญ 6 2555 50,000 

10 กลุมปลูกขาวโพดหวาน บานทาศิริขันธ 7 2555 100,000 

11 กลุมเลี้ยงกระบือ บานสมพร 8 2555 33,334 

12 กลุมเลี้ยงกระบือ บานสมพร 8 2555 33,333 

13 กลุมเลี้ยงปลา บานสมพร 8 2555 33,333 

14 กลุมการทําเฟอรนิเจอร บานบึงสําราญ 9 2555 60,000 

  

 หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 

 

  - โรงแรม/รีสอรท    1 แหง 

  - รานคา     30 แหง 

  - ปมน้ํามันหัวจาย   2 แหง 

  - โรงสีขนาดเล็ก    5 แหง 



 - โรงงานอุตสาหกรรม - แหง 

 - ปมน้ํามัน (ปมหลอด) 3 แหง 

 - รานจําหนายวัสดุกอสราง 1 แหง 

 - จุดซ้ือขายยางพารา 2 แหง 

 - ตลาดนัดชุมชน 1 แหง   (ทุกวันท่ี 14 , 27 ของเดือน) 

 - รานซอมรถจักรยานยนต 3 แหง 

  

 

 

สภาพทางสังคม 
 

 ประชาชนภายในตําบลโคกกวาง  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   และปฏิบัติตามวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม  โดยยึดถือขนบธรรมเนียมท่ัวไป

เหมือนคนไทยภาคอีสาน คือ ฮีตสิบสองครองสิบสี่  เปนแนวทางในการดําเนินชีวิต  นอกจากนั้นยังมีงาน

ประเพณีตาง ๆ  เชนบุญเบิกบาน  บุญกองขาว บุญผะเหวด  บุญประจําปและประเพณีเก่ียวกับศาสนาและ

ความเชื่อของราษฎรในตําบล 
 

 ลักษณะการตั้งถ่ินฐาน   การตั้งถ่ินฐานของชุมชน   มีลักษณะเกาะกลุมไปตามแนวถนนท่ีตัดผาน 

ใกลแหลงน้ํา และรวมตัวกันเปนกลุมหนาแนนใกลบริเวณวัดและโรงเรียน กระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีตําบล  จึงมีทาง

หลวงแผนดิน หมายเลข  212 (ถนนสายหนองคาย – นครพนม) ตัดผานหมูบาน ไดแกหมู 5 , 8 , 1 , 9, 6 , 2  

ชุมชนท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดคือ  บานทาศิริขันธ 

 การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา    4 แหง 

  - ศ.ร.ช.      1 แหง 

  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    1 แหง 

  - ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด   1 แหง 

- ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   7 แหง 

ขอมูลสถานศึกษาในตําบลโคกกวาง 

- ศูนยพัฒนาเด็กตําบลโคกกวาง  2  แหง     

 

ลําดับ

ท่ี 

ศูนยพัฒนาเด็กตําบล 

โคกกวาง 
หมูท่ี 

จํานวน

คร ู

จํานวน 

นักเรียน 
หมายเหตุ 

1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโคกกวาง 1 3 70  

2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนไพศาล 5 3 40  



 รวม   2  แหง  6 110  

 

-  โรงเรียนประถมศึกษา  3   แหง  และขยายโอกาสถึง  ม.3   

ลําดับท่ี 
โรงเรียนประถม 

ศึกษา  3   แหง 
หมูท่ี 

จํานวน

นักเรียน 
หมายเหตุ 

1 โรงเรียนประวิตร (หนองบอ) 2 59  

2 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา (51) 

- ขยายโอกาสถึง  ม.3 
1 235  

3 โรงเรียนบานทาสมโฮง 4 139  

4 โรงเรียนบานหาดแฮ 3 109  

 รวม  4  แหง  542  

 

-  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

ลําดับ ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน หมูท่ี จํานวนนักเรียน 

 - บานโนนไพศาล 5 110 

 - บานโคกกวาง 1 

 รวม  2   แหง   

 

-  ผูสูงอายุ/ ผูพิการ และผูดอยโอกาส  ท่ีไดรับความชวยเหลือจากงบประมาณป  2558 

ลําดับท่ี ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส 
จํานวน 

เงินเดือนละ 
จํานวน/ราย หมายเหตุ 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

- ผูสูงอายุ 

อายุ 60-69  ป 

อายุ 70-79 ป 

อายุ 80-89 ป 

อายุ 90 ป ข้ึนไป 

 

- ผูพิการ 

-ผูติดเชื้อเอดส 

 

600 

700 

800 

1,000 

 

800 

500 

 

280 

154 

66 

10 

 

103 

3 

 

รวม 616  

         

 



 

 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

  - วัด    8 แหง 

  - ศาลเจา   1 แหง 

  - สํานักสงฆ   3 แหง 

  สาธารณสุข 

  - สถานีอนามัย   1 แหง 

  - รานขายยาแผนปจจุบัน  1 แหง 

  - อัตราการมีและการใชสวมราดน้ํา  รอยละ  100% 

        จํานวนบุคลากรดานสาธารณสุข 

 - เจาหนาท่ีสาธารณสุข   จํานวน     1   คน 

 - เจาหนาท่ีอ่ืน ๆ   จํานวน     2   คน 

 - อาสาสมัครสาธารณสุข   จํานวน  150   คน 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - สถานีตํารวจ  -  แหง 

  - ท่ีพักสายตรวจประจําตําบล 1 แหง 

  - สถานีดับเพลิง   1 แหง 

การบริการพ้ืนฐาน 

 การคมนาคม 

 การคมนาคมขนสง   ปจจุบันการคมนาคมและการขนสงท้ังภายในและระหวางชุมชน     ยัง

ขาดการเชื่อมโยงท่ีเหมาะสม  ทําใหเกิดความไมคลองตัวและไมปลอดภัยในการเดินทาง  การเดินทางระหวาง

ตําบล การติดตอกับอําเภอใกลเคียงใชถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดิน สาย 212 (บึงกาฬ – นครพนม)  

และยังมีถนนเชื่อมระหวางตําบล  3  ตําบล  ไดแก  ถนนสายเลียบฝงแมน้ําโขง  ถนนเชื่อมตอระหวางหมูบาน

นั้น    ไมสามารถใชไดสะดวกในฤดูฝน  เนื่องจากเปนถนนลูกรัง   พ้ืนถนนออน  ประกอบกับมีน้ําขัง ทําใหผิว

จราจรชํารุด  จึงทําใหการคมนาคมระหวางชุมชนไมสะดวก  ในฤดูแลงจะมีฝุนละอองจากการสัญจร  ทําให

เกิดอุปสรรคตอการเดินทางเปนอยางมาก 

 สภาพถนนและเขตทาง  ถนนเชื่อมหมูบานสวนใหญ  ยังเปนถนนลูกรัง  โดยท่ัวไปสภาพ

ชํารุดเสียหาย  ซ่ึงเกิดจากปญหาน้ําทวมขังเปนเวลานาน และมีขนาดคับแคบ ไมไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนอุปสรรค

อยางมากตอการสัญจรไปมาของประชาชน 

       การโทรคมนาคม 

 - ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (อนุญาตเอกชน)       1   แหง 

 - โทรศัพทสาธารณะ 3   แหง 



 - การไฟฟา มีไฟฟาใชครบท้ัง          9   หมูบาน    

  

แหลงน้ําธรรมชาติ 

 - ลําน้ํา,  ลําหวย 5    สาย 

 - บึง, หนองน้ําและอ่ืน ๆ  6    แหง 

       แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

- ฝาย   5     แหง 

- บอน้ําตื้น 75     แหง 

- บอน้ําโยก 46     แหง 

 

 

ขอมูลอ่ืน ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 - มีเขตอนุรักษพันธุสัตวปา  มีทรัพยากรปาไม  และสัตวปา 

 - มีน้ําตกตาดไฮ  สามารถท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวได 

 - มีบึงหมอเฒาเนื้อท่ีประมาณ 300 ไร สามารถปรับภูมิทัศนริมบึงและแหลงพักผอนหยอนใจ 

และจัดงานประเพณีลอยกระทง,แขงเรือ 

 - ชายหาด  เกิดข้ึน  ณ  บานทาศิริขันธ  หมูท่ี 7  สามารถปรับปรุงเปนแหลงทองเท่ียวได 

 มวลชนจัดตั้ง 

 - กลุมลูกเสือชาวบาน  2  รุน  จํานวน  300   คน 

 - กลุมแมบาน  8 หมูบาน  จํานวน  400   คน 

 - ไทยอาสาปองกันชาติ  จํานวน  150   คน 

  - กองหนุนเพ่ือความม่ันคง  จํานวน  50   คน 

  - กลุม อสม.  จํานวน  150   คน 

  - อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  จํานวน  30   คน  

 2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 

ก. ดานบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 

(1) จํานวนบุคลากร 53   คน 

สวนราชการ ขาราชการ 
ขาราชการ 

ฝายการเมือง 
ลูกจางประจํา พนักงานจาง 

สํานักงานปลัด 6 22 - 7 

สวนการคลัง 3  - 3 

สวนโยธา 1 - 3 1 



สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม - - - - 

สวนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5 - - 2 

รวม 15 22 3 13 

                    

                 (2) ระดับการศึกษาของบุคลากร         

 - ประถมศึกษา    -     คน                                                         

 - มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา 39    คน 

 - ปริญญาตรี   10    คน 

     - ปริญญาโท                             4    คน                

               ข. ดานรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

 ปงบประมาณ  2557 26,067,861.93     บาท  แยกเปน 

 - รายไดท่ี อบต. จัดเก็บเอง     963,255.12    บาท 

 - รายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให      11,874,984.17    บาท 

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป   7,361,924.44    บาท 

 - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   5,867,698.20      บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ค.  ดานกลุมอาชีพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

(1)  การรวมกลุมของประชาชน 

จํานวนกลุมทุกประเภท    26  กลุม  แยกเปน 

 - กลุมอาชีพ       16   กลุม 

 - กลุมออมทรัพย     1   กลุม 

 - กลุมอ่ืน ๆ   9   กลุม 

              เครื่องมือเครื่องใชในการบริการในพ้ืนท่ี 

 - รถดับเพลิงอเนกประสงค จํานวน    1  คัน 

 - รถขยะ   จํานวน    1  คัน 

 - รถกูชีพ   จํานวน    1  คัน 

 



บทที่ 3 แผนยุทธศาสตร 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
 

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11  

       วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11)  

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สรางความเปนธรรมในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 สรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

 

2. แผนการบริหารราชการแผนดิน (พ.ศ. 2557-2559) 
 

นโยบายท่ี 1 นโยบายเรงดวนท่ีตองเริ่มดําเนินการในปแรก 

  1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย 

  1.2 การกําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” 

  1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 

  1.4 สงเสริมการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

  1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน

ภายใต 

  1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ 

  1.7 เรงแกไขปญหาความเดือดรอนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 

  1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศสรางสมดุลและความเขมแข็ง 

       อยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหาภาค 

  1.9 ปรับลดภาษีเงินไดระดับบุคคล 

  1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน 

  1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 

  1.12 เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ 



  1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและ 

     การผลิตสินคาในทองถ่ิน 

  1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

  1.15 จัดหาคอมพิวเตอรแทบเล็ตใหแกโรงเรียน 

  1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง    

  

นโยบายท่ี 2 นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ  

    2.1 เทิดทูลและพิทักษรักษาไวซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย 

    2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 

    2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 

    2.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมแหงชาติ 

    2.5 เรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดองคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง   

         แรงงานตางดาวผิด กฎหมายและบุคคลท่ีไมมีสถานะชัดเจน 
 

นโยบายท่ี 3 นโยบายเศรษฐกิจ 

    3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหาภาค 

    3.2 นโยบายสรางรายได  

    3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

    3.4 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาระบบรางเพ่ือการขนสงมวลชนและ 

       การบริหารจัดการระบบการขนสงสินคาและบริการ 

    3.5 นโยบายพลังงาน 

    3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 นโยบายท่ี 4 นโยบายพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  

    4.1 นโยบายการศึกษา  

    4.2 นโยบายแรงงาน 

    4.3 นโยบายการพัฒนาสขุภาพของประชาชน 

    4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 

นโยบายท่ี 5 นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5.1 นโยบายอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

    5.2 นโยบายอนุรักษ และฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    5.3 นโยบายดูแลคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ 

    5.4 นโยบายสรางความเปนธรรมและลดความเลื่อมล้ําในการใชประโยชนท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ 



    5.5 นโยบายสงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    5.6 นโยบายสงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 

    5.7 สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 

     ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ    

    5.8 พัฒนาองคความรูในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

นโยบายท่ี 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

    6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเปนสังคมท่ีอยูบนพ้ืนฐานแหงการเรียนรู 

    6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัยและครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ 

    6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน 

    6.4 เรงรัดจัดระบบบริหารการวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง 

    6.5 สงเสริมใหมีการใชขอมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  
 

นโยบายท่ี 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  7.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกันประเทศเพ่ือนบาน 

  7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน 

  7.3 เสริมสรางบทบาทท่ีสรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ 

  7.4 กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ กลุมประเทศและองคการระหวาง

ประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญของโลก 

  7.5 สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมท้ังสงเสริมภาพลักษณท่ีดีและความ

รวมมือ 

  ทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา 

  7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลก

ท่ีมีผลกระทบตอประเทศไทย 

  7.7 สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 

  7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

  7.9 ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศ  

  7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ 
 

นโยบายท่ี 8  นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  8.1 ประสิทธิภาพการบริหารแผนดิน 

  8.2 สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุก

ประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

 



  แผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ 

          วิสัยทัศนจังหวัดบึงกาฬ (VISION) 

    “ศูนยกลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการคา บานเมืองนาอยู สูประชาคมอาเซียน” 

 พันธกิจ 

   1. มุงสรางและปรับปรุงระบบโครงสรางบริการพ้ืนฐาน เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให

ท่ัวถึง โดย    ใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ( CREATIVE ECONOMY )  

       2. พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการคา การลงทุน และการทองเท่ียว 

   3. อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   5. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ภัยทางสังคม ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ 

    6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาซียน  

  เปาประสงครวม 

        เศรษฐกิจเติบโตอยางเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีประสิทธิภาพสูง ประชาชนมีรายไดตอหัว

เพ่ิมข้ึน สังคมอยูเย็นเปนสุขภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี 

  ประเด็นยุทธศาสตร 

      1.การสงเสริมการผลิต และพัฒนาสินคาการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

      2.พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน 

      3.พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

      4.รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 

   เปาประสงค 

      1.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาสินคาทางการเกษตร สงเสริมการแปรรูปและตลาดยางพารา 

      2.เพ่ิมศักยภาพการคา การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

      3.พัฒนาแหลงทองเท่ียวสูระดับมาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และมีมาตรฐานสิ่งแวดลอมท่ี

ดี 

      4.สังคมมีความแขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความพรอมเขาสูประชาคมอาเซ่ียน 
 

   

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดบึงกาฬ  
 

วิสัยทัศน : เปนองคกรหลักในการใหบริการสาธารณะ ภายใตหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิต ท่ีดีอยางย่ังยืน 
 

การวิเคราะห SWOT  
 



จุดแข็ง  

1. บึงกาฬเปนเมืองท่ีมีสภาพแวดลอมดีมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

2. บึงกาฬเปนเมืองท่ีมีสภาพเศรษฐกิจดี มียางพาราเปนฐานเดิมเปนสําคัญ 

3. บึงกาฬมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศนและเชิงพุทธสถาน 

4. บึงกาฬคุณภาพการศึกษาดี เพราะมีทุนในการศึกษาเลาเรียน 

5. บึงกาฬมีศักยภาพดานการลงทุนเพราะเปนเมืองท่ีติดชายแดน 

6. บึงกาฬเปนเมืองท่ีมีสังคมเอ้ืออาทร มีสังคมแบบดั้งเดิม  

7. บึงกาฬมีความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานราชการ เพราะระยะทางลดลง 

8. บึงกาฬมีโครงการสรางสะพานเชื่อมระหวางเพ่ือนบาน สปป.ลาว 

9. บึงกาฬมีความหลากหลายทางชาติพันธ 

10. บึงกาฬมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการทองเท่ียวทําใหมีรายไดตอการทองเท่ียว 
 

จุดออน 

         1. การคมนาคมขาดการปรับปรุง ไมมีความปลอดภัยทางถนน ถนนแคบ 

         2. ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

         3. ไมมีเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากินของเกษตรกร 

         4. ขาดระบบจัดการสิ่งแวดลอม (ขยะ,น้ําเสีย,กลิ่นเหม็นจากโรงพยาบาล) 

         5. มีความเปลี่ยนแปลงทางวิถีชีวิต 

         6. ขาดระบบบริหารสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน 

         7. มีประชากรแฝงและแรงงานตางดาวเขามาในพ้ืนท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

         8. ขาดศูนยราชการ (ศาลากลาง) 

         9. มีมลพิษทางอากาศ จากโรงงานยางพารา 

        10. มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว 

        11. ขาดผูนําทางจิตวิญญาณ 

        12. ทองถ่ินขาดแคลนบุคลากรภาครัฐ 

        13. จังหวัดบึงกาฬยังไมมีการวางผังเมืองรวม 

        14. สภาพดินมีความเสื่อมโทรมเพราะมีการใชสารเคมีจํานวนมาก 

        15. มีคานิยมท่ีเนนความสนุกสนาน 

        16. มีปญหาทางดานสังคมมียาเสพติดระบาด 
 

 โอกาส  
 

1. มีสถานท่ีทองเท่ียวซ่ึงสอดคลองนโยบายรัฐบาลในการสงเสริมการทองเท่ียว 

2. การคาการลงทุนระหวางประเทศ 



3. การทําอุตสาหกรรมตอเนื่อง 

4. ความกาวหนา IT 

5. มีวัฒนธรรมท่ีคลายกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

 ภัยคุกคาม/อุปสรรค  
 

1. ยาเสพติดเขามาตามแนวชายแดน 

2. คาครองชีพสูง 

3. ภัยธรรมชาติ (น้ําทวม,ภัยแลง,พายุ) 

4. การบุกรุกท่ีสาธารณะ 

5. ความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก 

6. คูแขงการคา ,การเกษตรจากประเทศเพ่ือนบาน 

7. ขาดความตอเนื่องของนโยบายรัฐบาล 

8. วัฒนธรรมตางชาติครอบงํา 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 1.1 แนวทางการพัฒนางานดานการคมนาคมและการขนสง 

 1.2 แนวทางการพัฒนางานดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ 

 1.3 แนวทางการพัฒนางานดานการผังเมือง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมอาชีพ 

 2.2 แนวทางการพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม 

  - สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ 

  - สงเสริมและพัฒนาผูพิการ 

  - สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน 

  - สงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน 

  - การรักษา สิทธิมนุษยชน 

 2.3 แนวทางการพัฒนางานดานการศึกษา  

  - สงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

  - สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย 

  - สงเสริมใหมีการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพรอม เขาสูประชาคมอาเชียน 

 2.4 แนวทางการพัฒนางานดานการสาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบรอย 



 3.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

 3.2 แนวทางการพัฒนางานดานการรักษาความยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม 

 3.3 แนวทางการพัฒนางานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.4 แนวทางการพัฒนางานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

          3.5 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและควบคุมแกไขปญหายาเสพติด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมการทองเท่ียวกีฬาและ

นันทนาการ 

 4.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการลงทุน 

 4.2 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร 

 4.3 แนวทางการพัฒนางานดานการพาณิชยกรรม 

 4.4 แนวทางการพัฒนาดานการทองเท่ียว 

          4.5 แนวทางการพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5.1 แนวทางการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  

5.2 การแกไขปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม 

5.3 ดานการมีสวนรวมของชุมชนในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

5.4 การคุมครองดูแลรักษา ดิน น้ํา และปาไม 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6.2 แนวทางการพัฒนางานดานอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 

 6.3 แนวทางการพัฒนางานดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี 

 7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะบุคลากรทองถ่ินใหสามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได 

 7.2 แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

 7.3 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 7.4 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  

 7.5 แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการท่ีทันสมัย อยางครบวงจร 

 7.6 แนวทางการพัฒนาสรางเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (GOOD GOVEMANCE) ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ  



3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา     
 

     - ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น  
 

แผนชุมชน หมูท่ี 1 บานโคกกวาง 
 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 ฝนตกน้ําทวมขังในหมูบาน        เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

2 ฤดูฝนสัญจรระหวางหมูบานลําบาก    (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

3 ฤดูฝนเดินทางในหมูบานลําบาก      บานโคกกวาง   ประมาณรายจายประจําป 

4 ไมมีพ้ืนท่ีจัดงานและพ้ืนท่ีพักผอน    ของ อบต.โคกกวาง 

5 ฤดูฝนถนนเปนหลุม เกิดอุบัติเหตุบอย   

6 ขยายไฟฟาเสนรพ.สต ถึงบานหาดแฮ ม.3   
 

แผนชุมชน หมูท่ี 2 บานหนองบอ 
 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 ถนนการเกษตรชํารุด เปนหลุม   

2 ถนนการเกษตรขาด ไมมีทอระบาย   

3 บอน้ําตื้น แหง เก็บกักน้ําไดนอย   

4 น้ําทวมขังไหลทางในหมูบาน   

5 ถนนในหมูบานชํารุด   

6 หวยกานเหลืองแหง   

7 ไมมีสระน้ําในไรนา   

8 ถนนเชื่อมระหวางตําบลทาดอกคํา       บานหนองบอ     เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

9 ตองการน้ําประปาดื่มได      (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

10 ขาดไฟฟาเพ่ือการเกษตร      ประมาณรายจายประจําป 

11 พลังงานทดแทน เชนแสงอาทิตย      ของ อบต.โคกกวาง 

12 สวนสมุนไพรชุมชน   

13 อาชีพในครัวเรือน   

14 ขาดพันธุปลา   

15 ทองถ่ินพบประชาชน   

16 กําจัดลูกน้ํา ยุงลาย   



17 กลิ่นน้ําเสียจากยางพารา   

 

 

 

 

แผนชุมชน หมูท่ี 3 บานหาดแฮ 
 

 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 ไฟฟาไมท่ัวถึงภายในหมูบาน   

2 ถนนลูกรังภายในหมูบาน   

3 ถนนลูกรังทางการเกษตรสายชลประทาน   

4 ถนนลูกรังใชในการเกษตร   

5 ถนนคอนกรีตภายในหมูบาน คุมท่ี 6   

6 ถนนคอนกรีตริมเข่ือนน้ําโขง      บานหาดแฮ      เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

7 ถนนลูกรังเชื่อมหมูบานหาดแฮ-โคกกวาง      (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

8 ฝายน้ําลนชํารุด เสียหาย เปนจํานวนมาก        ประมาณรายจายประจําป 

9 ตองการบล็อกคอนเวิรดหวยสีเสียด น้ํามาก 

ระบายไมทัน 

        ของ อบต.โคกกวาง 

10 ถนนหนาโรงเรียนไปชลประทาน ชํารุดมี

หลุมมาก 

  

 

 

 

 

 

แผนชุมชน หมูท่ี 4 บานทาสมโฮง 

 
 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 รองระบายน้ําภายในหมูบาน       

2 เสาไฟโซลาเซลลตามริมฝงโขง       เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

3 ถนน คสล. ภายในหมูบาน      บานทาสมโฮง     (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

4 ถนน คสล. ทาสมโฮงไปบุงคลา       ประมาณรายจายประจําป 



5 คลองสงน้ําระบบทอเพ่ือการเกษตร        ของ อบต.โคกกวาง 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนชุมชน หมูท่ี 5 บานโนนไพศาล 
 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 ไมมีท่ีเผาศพ สรางเมรุพรอมศาลาพักญาติ        เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

2 การสัญจรไมสะดวกถนนเปนหลุมบอ    (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

3 มีผูบุกรุกถนนเดิม    ประมาณรายจายประจําป 

4 ไฟฟาในหมูบาน    บานโนนไพศาล   ของ อบต.โคกกวาง 

5 คมนาคมไมสะดวก ตองการถนนลูกรังเขาสู

พ้ืนท่ีการเกษตร 

  

6 ตองการรายไดเสริม การประกอบอาชีพ   
 

แผนชุมชน หมูท่ี 6 บานดอนใหญ 
 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 ถนนสัญจรไป – มา ลําบาก   

2 น้ําทวมขังถนนในชวงฤดูฝน   

3 ขาดน้ํา น้ําไมพอในชวงหนาแลง   

4 ขยายเขตไฟฟา   

5 ไมมีลานกีฬาท่ีถูกลักษณะใหเยาวชน   

6 ขาดอุปกรณกีฬา   

7 ซอมแซมหอกระจายขาวในหมูบาน   



8 ปรับปรุงทางเดินเทาภายในหมูบาน   

9 อุดหนุนกลุมอาชีพ    เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

10 อุดหนุนพันธุปลาใหเกษตรกร     บานดอนใหญ   (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

11 ขยายเขตประปาภายในหมูบาน    ประมาณรายจายประจําป 

12 กอสรางสะพานขามหวยหิ้นพรอมฝาย    ของ อบต.โคกกวาง 

13 ปรับปรุงถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร   

14 กอสรางทอเหลี่ยม   

15 ตรวจสอบแนวเขตสาธารณะ   

16 ติดตั้งไฟสองสวางทาง พรอมซอมแซม   

17 ซอมแซมถนน คสล. ในหมูบาน   

18 อุดหนุนงานประเพณีภายในหมูบาน   

19 ประปาดื่มได   

20 ขุดสระน้ําสาธารณะหนองแคน   

 

 

 

แผนชุมชน หมูท่ี 7 บานทาศิริขันธ 

 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 น้ําดื่มขาดแคลน        เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

2 หมูบานไมมีศาลาประชาคม    (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

3 เม่ือฝนตกน้ําทวมขังพ้ืนถนน    ประมาณรายจายประจําป 

4 เพ่ิมถนน คสล. ในหมูบาน    บานทาศิริขันธ   ของ อบต.โคกกวาง 

5 ขยายเครื่องกระจายขาวใหไดยินท่ัวถึง   

6 ขอดินถมบอเพ่ือใชเปนท่ีสาธารณะ

ประโยชนในหมูบาน 

  

7 ไฟฟายังไมท่ัวถึงภายในหมูบาน   

 
 

แผนชุมชน หมูท่ี 8 บานสมพร 

 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 



ในอนาคต 

1 ไมมีน้ําดื่มท่ีสะอาด       

2 ถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรชํารุด   

3 ความสวางไมเพียงพอตามถนน   

4 เพ่ิมถนน คสล. ในหมูบาน   

5 ถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรไมเพียงพอ   

6 น้ําขังตามถนนระบายออกไมได   

7 ไมมีลานกีฬา        เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

8 กลุมจักสานขาดท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ       บานสมพร     (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

9 เครื่องกระจายเสียงไมเพียงพอ       ประมาณรายจายประจําป 

10 สงเสริมอาชีพใหกับคนวางงาน        ของ อบต.โคกกวาง 

11 ทอระบายน้ําบล็อคคอนเวิรดไมเพียงพอ   

12 กระแสไฟฟาไมเพียงพอ   

13 ขยายเขตไฟฟาเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร   

  

 

 

 

 

 

 

แผนชุมชน  หมูท่ี 9 บานบึงสําราญ 

 

ลําดับท่ี สภาพปญหา/ความตองการ พ้ืนท่ีกลุมเปาหมาย การคาดการณแนวโนม 

ในอนาคต 

1 น้ําทวมขังภายในหมูบาน        เสนอเขาสูแผนพัฒนาสามป  

2 ถนน คสล. ยังไมท่ัวถึง    (2559-2561) เพ่ือเสนอของบ 

3 น้ําประปาไมท่ัวถึง    ประมาณรายจายประจําป 

4 ถนนลูกรังชํารุด      บานบึงสําราญ   ของ อบต.โคกกวาง 

5 ไฟฟาไมท่ัวถึง   

6 ชาวบานขาดอาชีพเสริม   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปปญหา ระดับตําบล 

องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง 

 

1. ถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตรชํารุด/ไมท่ัวถึง 

2. ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 



3. ถนน คสล.และถนนลูกรังไมท่ัวถึง 

4. ไมมีรองระบายน้ําในหมูบาน 

5. ไมมีสะพานขามหวย 

6. ไฟสองทางสาธารณะไมเพียงพอ 

7. ขาดไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

8. น้ําประปาไมสะอาด 

9. กลุมอาชีพขาดงบประมาณ 

10. ไมมีบล็อกคอนเวิรส 

11. ขาดอุปกรณกีฬา 

12. ขาดลานกีฬาเอนกประสงค 

13. ไมมีท่ีฌาปนกิจศพและศาลาพักญาติ 

14. หอกระจายขาวชํารุดและไมท่ัวถึง  

15. บุกรุกพ้ืนท่ีสาธารณะ 

16. หมูบานไมมีพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน 

17. ยุงลายระบาด 

18. หมูบานขาดศาลาประชาคม 

19. กระแสไฟฟาไมเพียงพอ ขาดพลังงานทดแทน 

20. ประปาในหมูบานยังไมท่ัวถึง 

21. คลองน้ําเพ่ือการเกษตรชํารุดและไมท่ัวถึง 

22. กลิ่นน้ําเสียจากน้ํายางพารา 

23. ขาดการอุดหนุนงานประเพณีหมูบาน 

24. ขยายไฟฟาเสน รพ.สต. ถึง บานหาดแฮ หมู 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปแนวทางแกไข 

 
1. กอสรางถนนเขาสูพ้ืนท่ีการเกษตร /ปรับปรุง 

2. ขุดลอก/สรางฝาย 

3. กอสรางถนน คสล.และถนนลูกรังใหท่ัวถึง 

4. กอสรางรองระบายน้ํา 

5. กอสรางสะพานขามหวย 

6. เพ่ิมไฟสองทางสาธารณะ 

7. ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตร 

8. ปรับปรุงคุณภาพน้ํา (ประปาดื่มได) 

9. อุดหนุนกลุมอาชีพ 

10. กอสรางบล็อกคอนเวิรส 

11. จัดหาอุปกรณกีฬา 

12. กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค 

13. กอสรางเมรุเผาศพ พรอมศาลาพักญาติ 

14. อุดหนุนชอมแซมหอกระจายขาว 

15. ปกปนแนวเขตแดนใหชัดเจน 

16. ถมท่ีเพ่ือเปนสาธารณะประโยชนในหมูบาน 

17. รณรงคคว่ํากะลา พนหมอกควันกําจัดยุงลาย 

18. กอสรางศาลาประชาคมหมูบาน 

19. จัดหาพลังงานทดแทน เชน โซลาเซลล 

20. ขยายเขตประปาในหมูบาน 

21. ซอมแซมคลองสงน้ําและขยายคลองสงน้ําเพ่ือการเกษตร 

22. ประชาสัมพันธขอความรวมมือไมใหมีน้ําเสียจากยางพาราหกลงพ้ืนในระหวางขนยาย 

23. อุดหนุนงานประเพณีหมูบาน 

24. ประสานแผนของบประมานอุดหนุนขยายไฟฟาจาก รพ.สต. ถึง บานหาดแฮ หมู 3 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส   

การพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis  

 

จุดแข็ง 

 

1.  ตําบลโคกกวางพ้ืนท่ีปลูกยางพารา จํานวน รอยละ 80% 

2.  ตําบลโคกกวางมีการปลูกพืชสวน เชน ปลูกขาวโพด ,ปลูกมะเขือเทศ ฯลฯ 

3.  ตําบลโคกกวางมีบึงหมอเฒาเปนจุดชมวิวและแหลงทองเท่ียว 

4.  ตําบลโคกกวางมีทรัพยากรปาไม 

5.  ตําบลโคกกวางมีความสะดวกในการติดตอการคาขายกับประเทศเพ่ือนบาน 

6.  ตําบลโคกกวางมีความสะดวกในการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการเพราะระยะทางลดลง 

 

จุดออน 

 

1. ราคายางพาราตกต่ํา 

2. ไมมีศูนยกลางจําหนายพืชสวน 

3. ไมมีงบประมาณมาพัฒนาในการปรับปรุงภูมิทัศนริมบึงหมอเฒา 

4. ขาดเจาหนาท่ีดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน 

 

โอกาส 

 

1. การสงออกยางพารา 

2. เปนศูนยกลางการคาระหวางประเทศ 

3. นโยบายของรัฐบาล 

4. การพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว 

 

อุปสรรค 



 

1. การแขงขันทางเศรษฐกิจ 

2. ยาเสพติดเขามาตามแนวชายแดน 

3. สภาพภูมิอากาศ (น้ําทวม,ภัยแลง,พายุ,ภัยธรรมชาติ) 

4. คาครองชีพสูง 

5. การบุกรุกท่ีสาธารณะ 

6. ปญหาตางดาวหลบหนีเขาเมือง 

7.ปญหาขาดพ้ืนท่ีทํากินเนื่องจากรัฐบาลประกาศใหพ้ืนท่ีทํากินของราษฎรเปนเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ 

 

 

 

วิสัยทัศน(vision) และ พันธกิจ(mission) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
 

 วิสัยทัศน (VISION)   ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง 

  

“ ตําบลนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 

พันธกิจการพัฒนาทองถ่ินตําบลโคกกวาง 
 

พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  

    มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต 

    และเศรษฐกิจของทองถ่ิน  

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได  

    ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจท่ี 3 การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา  

    การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

พันธกิจท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

อันดีงาม  

               และภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือ

สนับสนุนการ                                           .              บริหารจัดการท่ีดี 



พันธกิจท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

               สิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

พันธกิจท่ี 7 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง

ใหสอด  .              รับกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม 

พันธกิจท่ี 8 การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมี

ประสิทธิภาพ โดย .              ไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอ่ืนๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุงหมายในการพัฒนา อบต.โคกกวาง 
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  

มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ

เศรษฐกิจของทองถ่ิน  

2. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

3.  การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การ

ตรวจสอบ 

เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 

4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม  

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุนการ

บริหารจัดการท่ีดี  

6. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี

ดี 

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  



7. การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังใหสอดรับ

กับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม และท่ีไดรับโอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล 

8. การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมีประสิทธิภาพ โดยไม

กอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอ่ืนๆ  

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง 
 

 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

  1) การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไฟฟา ประปาใหครบถวน 

 2) การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุง บูรณะ กอสราง ถนน สะพานและทางระบายน้ํา 

 3) การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค  

  

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพและคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและอาชีพ 

 2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม 

 3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและการศึกษา 

 5) การสงเสริมและพัฒนาการเสริมสรางความเขมแข็งแกประชาชนท้ังสุขภาพและสุขภาพจิต 

 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) การสงเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

 2) การสงเสริมและพัฒนาการดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)  

ใหอุดสมบูรณ 

  

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) การสงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบสังคมเสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม  

 2) การสงเสริมและพัฒนาดานการปองกันอุบัติภัย   

 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้   

 1) การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษา

ในการบริหารดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน 

 



6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 1) การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนา 

อยางตอเนื่อง 

 2) การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 

 3) การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 4) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพระบบการใหบริการท่ีทันสมัยอยางครบวงจร 

 5) การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governments) ใน อปท.ทุกระดับ 

 6) การสงเสริมและพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน  

 



 

บทที่ 4  

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 
 

-ประเด็นยุทธศาสตร  :   

1.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  

 

• พันธกิจ   : ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค  

• เปาประสงค : สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการ 

ของประชาชน 

• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :มีเสนทางท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1.การสงเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปการ ไฟฟา 

ประปาใหครบถวน 

จํานวนการพัฒนา ไฟฟา ประปา ท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุง กอสราง ถนน 

สะพานและทางระบายน้ํา 

จํานวนถนน สะพาน และรองระบายน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.การสงเสริมและพัฒนาปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะ

ใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค 

จํานวนแหลงน้ําท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 -สวนโยธา 

 

*ความเช่ือมโยง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตร ท่ี 1 การสงเสริมการผลิต และพัฒนาสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 

 



 

 

 

 

 

  

-ประเด็นยุทธศาสตร   :   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อาชีพ และคุณภาพชีวิต  

 

• พันธกิจ   :  การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง  

สามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 

• เปาประสงค : ประชาชนในตําบลสามารถพ่ึงตนเองได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

 

• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :จาํนวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1)การสงเสริมและพัฒนาดานสังคมและอาชีพ 

  

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

2) การพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม 

 

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

3) การสงเสริมและพัฒนาทุนวัฒนธรรมจริยธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

4) การสงเสริมและพัฒนาทุนมนุษยและการศึกษา จํานวนทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

5) การสงเสริมและพัฒนาการเสริมสรางความ

เขมแข็งแกประชาชนท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 -สํานักงานปลัด  และ สวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 



*ความเช่ือมโยง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตร ท่ี 4รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประเด็นยุทธศาสตร   :   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 

• พันธกิจ   :  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว  

 

• เปาประสงค : เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี และการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :จาํนวนโครงการท่ีไดรับจัดสรรเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมใน

ดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 

จํานวนแหลงท่ีจํากัดขยะมูลฝอย 

2.การสงเสริมและพัฒนาการดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม)  

ใหอุดสมบูรณ 

 

จํานวนโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 -สํานักงานปลัด  และ สวนสาธารณสุข ฯ 

 



*ความเช่ือมโยง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตร ท่ี 3พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ               

สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประเด็นยุทธศาสตร   :   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง  

 

• พันธกิจ   :  การสงเสริมดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคง  

 

• เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาความสงบเรียบรอยใหกับประชาชน 

 

• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :จาํนวนประชาชนท่ีไดรับความรูเก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

1. การสงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบสังคม

เสริมสรางการพ่ึงพาตนเองของคนในสังคม 

จํานวนประชาชนในชุมชนไดรับความรูท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.การสงเสริมและพัฒนาดานการปองกันอุบัติภัย   จํานวนโครงการพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 



 -สํานักงานปลัด   

 

*ความเช่ือมโยง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัด :ยุทธศาสตร ท่ี 4รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ประเด็นยุทธศาสตร   :   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว  

 

• พันธกิจ   :  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ือพัฒนาท่ียั่งยืน 

 

• เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ียั่งยืน 

 

• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :ประชาชนในตําบลสามารถใชประโยชนเพ่ิมมากข้ึน 

 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 



การสงเสริมและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับ

ภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบันการศึกษาใน

การบริหารดานการทองเท่ียวในทองถ่ิน 

 

จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

 -สํานักงานปลัด   และสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

 

*ความเช่ือมโยง  

 

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตร ท่ี 3พัฒนาการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ               

สิ่งแวดลอมอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-ประเด็นยุทธศาสตร   :   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานระบบบริหารจัดการท่ีดี  
 

• พันธกิจ   : การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง 
 

• เปาประสงค : เพ่ือการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในทองถ่ิน 
 



• ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :ประชาชนท่ีมารับบริการเพ่ิมมากข้ึน 
 

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

 1. การสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ

การทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาอยางตอเนื่อง 

บุคลากรมีการพัฒนาความรูเพ่ิมข้ึน 

 2. การสงเสริมและพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช

เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มีวัสดุ อุปกรณ เพ่ิมข้ึน 

 3. การสงเสริมและพัฒนาระบบติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มีการพัฒนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

 4. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ

ระบบการใหบริการท่ีทันสมัยอยางครบวงจร 

ประชาชนท่ีไดรับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 5. การสงเสริมและพัฒนาการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี (Good Governments) ใน อปท. 

ทุกระดับ 

ประชาชนท่ีไดรับบริการเพ่ิมมากข้ึน 

 6. การสงเสริมและพัฒนาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของ

ประชาชน  

เจาหนาท่ีไดรับฟงความคิดเห็นของประชาน 

เพ่ิมมากข้ึน 

 

*หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

 -สํานักงานปลัด   /สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /สวนโยธา/สวนสาธารณสุข/สวนการคลัง 
 

*ความเช่ือมโยง  

ยุทธศาสตรจังหวัด :ยุทธศาสตร ท่ี 4รักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ 

 





รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (พ.ศ.2559 -2563)  องคการบริหารสวนตําบลโคกกวาง 
 

 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

โคกกวาง 

เปาหมายจาก  

พันธกิจ/

จุดมุงหมายเพือการ

พัฒนา   

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพือ

การพัฒนา   

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

การสงเสริมการ

ผลิตและพัฒนา

สินคาเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานการพัฒนา

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานมี

ประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน  

มีสาธารณูปการที่

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

15 15 15 15 15 การสงเสริมและพัฒนา

ระบบสาธารณูปการ 

ไฟฟา ประปาให

ครบถวน 

จํานวนการ

พัฒนา 

ไฟฟา 

ประปา ที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 8 

โครงการ 

-ขยายเขตไฟฟา 

-โครงการขยายเขตประปาในหมูบาน 

             ฯลฯ 

สวนโยธา สํานักงาน

ปลัด 

การสงเสริมการ

ผลิตและพัฒนา

สินคาเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานการพัฒนา

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานมี

ประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน  

มีสาธารณูปการที่

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

46 45 42 42 42 การสงเสริมและพัฒนา

ปรับปรุง บูรณะ 

กอสราง 

ถนน สะพานและทาง

ระบายน้ํา 

จํานวนถนน 

สะพาน 

และราง

ระบายน้ําที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 30 

โครงการ 

-โครงการกอสรางรองระบายน้ําที่มีฝาปด 

หมูที่ 1-9 

-กอสราง/ปรับปรุงถนนลูกรังเขาสูพ้ืนที่

การเกษตร หมูที่ 1-9 

           ฯลฯ 

สวนโยธา สํานักงาน

ปลัด 

การสงเสริมการ

ผลิตและพัฒนา

สินคาเกษตร

เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

ดานการพัฒนา

ระบบโครงสราง

พ้ืนฐาน 

สาธารณูปการใหได

มาตรฐานมี

ประสิทธิภาพและ

เพียงพอตอความ

ตองการของ

ประชาชน  

มีสาธารณูปการที่

ไดมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 

6 6 6 6 6 การสงเสริมและพัฒนา

ปรับปรุงแหลงน้ํา

อุปโภคและบริโภค 

จํานวน

แหลงน้ําที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 2 

โครงการ 

-โครงการขุดลอกปรับปรุง หนองนกเคา 

ฯลฯ 

สวนโยธา สํานักงาน

ปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

โคกกวาง 

เปาหมายจาก  

พันธกิจ/

จุดมุงหมายเพือการ

พัฒนา   

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพือ

การพัฒนา   

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

รักษาความสงบ 

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

ดานกาสงเสริม

คุณภาพชีวิต /

ศิลปะวัฒนธรม 

การพัฒนาดาน

สังคมอาชีพและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตําบล 

สามารถพ่ึงตนเอง

ได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการ 

19 19 19 19 19 การสงเสริมและพัฒนา

ดานสังคมและอาชีพ 

จํานวน

โครงการที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 5 

โครงการ 

-โครงการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา

สามป  

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ 

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

ดานกาสงเสริม

คุณภาพชีวิต /

ศิลปะวัฒนธรม 

การพัฒนาดาน

สังคมอาชีพและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตําบล 

สามารถพ่ึงตนเอง

ได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการ 

3 3 3 3 3 การพัฒนางานดาน

สวัสดิการสังคม 

จํานวน

โครงการที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 2 

โครงการ 

-โครงการสนับสนุนชวยเหลือสงเคราะห

ผูประสบภัยจังหวัดบึงกาฬ 

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ 

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

ดานกาสงเสริม

คุณภาพชีวิต /

ศิลปะวัฒนธรม 

การพัฒนาดาน

สังคมอาชีพและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตําบล 

สามารถพ่ึงตนเอง

ได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการ 

26 23 23 23 23 การสงเสริมและพัฒนา

ทุนวัฒนธรรมจริยธรรม

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

จํานวน

โครงการที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 10 

โครงการ 

-อุดหนุนการแขงขันเรือยาวจังหวัดบึงกาฬ 

-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ 

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

ดานกาสงเสริม

คุณภาพชีวิต /

ศิลปะวัฒนธรม 

การพัฒนาดาน

สังคมอาชีพและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตําบล 

สามารถพ่ึงตนเอง

ได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการ 

5 5 5 5 5 การสงเสริมและพัฒนา

ทุนมนุษยและ

การศึกษา 

จํานวน

โครงการที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 2

โครงการ 

-โครงการวันเด็กแหงชาติ 

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวน

การศึกษา 

รักษาความสงบ 

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

ดานกาสงเสริม

คุณภาพชีวิต /

ศิลปะวัฒนธรม 

การพัฒนาดาน

สังคมอาชีพและ

คุณภาพชีวิต 

ประชาชนในตําบล 

สามารถพ่ึงตนเอง

ได ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนโครงการ 

25 24 24 24 24 การสงเสริมและ

พัฒนาการเสริมสราง

ความเขมแข็งแก

ประชาชนทั้งสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต 

จํานวน

โครงการที่

เพ่ิมข้ึน 

ปละ 24 

โครงการ 

-สนับสนุนการดําเนินการสาธารณะสุขมูล

ฐานชุมชน อสม. 9 หมูบาน 

-สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ระดับทองถ่ิน 

-สนับสนุนอาหารเสริมนมแกนักเรียน 6 

โรงเรียน 

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวน

การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

โคกกวาง 

เปาหมายจาก  

พันธกิจ/

จุดมุงหมายเพือการ

พัฒนา   

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพือ

การพัฒนา   

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

พัฒนาการทอง

เทียวการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาดาน 

การจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดี 

และการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

จํานวนโครงการ 

4 4 4 4 4 การสงเสริมและ

พัฒนาการจัดการ

สิ่งแวดลอมในดานขยะ

มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและ

น้ําเสีย 

 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 2

โครงการ 

-โครงการปรับปรุงบอขยะ 

-โครงการลดคัดแยกขยะใชประโยชนจาก

ขยะ 

ฯลฯ 

สวนโยธา สวน

สาธารณสุข 

พัฒนาการทอง

เทียวการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาการ

บริหารจัดการ

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดลอม 

การพัฒนาดาน 

การจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

เพ่ือการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดี 

และการพัฒนาที่

ย่ังยืน 

จํานวนโครงการ 

3 1 1 1 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการดานการ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (ดิน 

น้ํา ปาไม) 

 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 2

โครงการ 

-โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา  

-โครงการตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ 

สํานักงานปลัด สวนโยธา 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนาดาน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม

และรักษาความ

สงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและ

ความม่ันคง 

เพ่ือการพัฒนา

ความสงบเรียบรอย

ใหกับประชาชน 

จํานวนโครงการ 

8 6 6 6 6 การสงเสริมและ

พัฒนาการจัดระเบียบ

สังคมเสริมสรางการ

พ่ึงพาตนเองของคนใน

สังคม 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 3 

โครงการ 

-โครงการคนไทยใจอาสา 

-โครงการเฝาระวังยาเสพติดหมูบานตาม

แนวชายแดนอําเภอบุงคลา บึงกาฬ 

ฯลฯ 

สํานักงานปลัด สวน

การศึกษา 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนาดาน

การจัดระเบียบ

ชุมชน สังคม

และรักษาความ

สงบเรียบรอย 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

รักษาความสงบ

เรียบรอยและ

ความม่ันคง 

เพ่ือการพัฒนา

ความสงบเรียบรอย

ใหกับประชาชน 

จํานวนโครงการ 

3 1 1 1 1 การสงเสริมและพัฒนา

ดานการปองกัน

อุบัติภัย 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

-โครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

ชวงเทศกาลปใหม เทศกาลสงกรานต และ

ออกพรรษา 

 

สํานักงานปลัด สวน

สาธารณสุข 

พัฒนาการทอง

เทียว การ

จัดการ

ทรัพยากรธรรม

ชาติสิ่งแวดลอม 

การพัฒนาดาน

การวาง

แผนการ

สงเสริมการ

ลงทุนพาณิชยก

รรมการ

ทองเที่ยว กีฬา

และ

นันทนาการ 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาดานการ

ทองเที่ยว 

เพ่ือพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่ย่ังยืน 

จํานวนโครงการ 

1 1 1 1 1 การสงเสริมและพัฒนา

เครือขายความรวมมือ

กับภาคเอกชน ชุมชน

ทองถ่ิน และ

สถาบันการศึกษาใน

การบริหารดานการ

ทองเที่ยวในทองถ่ิน 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1  

โครงการ 

-โครงการประเพณีลอยกระทง สวนการศึกษา สวนการคลัง 



 

ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

โคกกวาง 

เปาหมายจาก  

พันธกิจ/

จุดมุงหมายเพือการ

พัฒนา   

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพือ

การพัฒนา   

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

บุคลากรมีการ

พัฒนาความรู

เพ่ิมข้ึน 

1 1 1 1 1 การสงเสริมและพัฒนา

ขีดความสามารถการ

ทํางานของบุคลากรให

เกิดกระบวนการเรียนรู

และพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1

โครงการ 

-โครงการจัดทําแผนที่และทะเบียน

ทรัพยสิน 

 

สวนการคลัง สวนโยธา 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

มีวัสดุอุปกรณ

เพ่ิมข้ึน 

22 - - - - การสงเสริมและพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศ

และวัตกรรมในการ

ทํางานโดยใช

เทคโนโลยีที่ที่ทันสมัย 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 10 

โครงการ 

-อุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อ 

จัดจาง ระดับอําเภอ 

-จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

ฯลฯ 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

มีการพัฒนาที่

เพ่ิมมากข้ึน 

1 1 1 1 1 การสงเสริมและพัฒนา

ระบบติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา

ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

-จางเหมาสถาบันหรือองคกรที่เปนกลางใน

การสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงาน

ของ อบต. 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

ประชาชนไดใช

บริการเพ่ิมมาก

ข้ึน 

2 2 2 2 2 การสงเสริมและพัฒนา

ประสิทธิภาพระบบ

การใหบริการที่ทันสมัย

อยางครบวงจร 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 2 

โครงการ 

-เชาเครื่องถายเอกสาร 

-เชาพ้ืนที่เวปไซตอบต.โคกกวาง 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

บุคลากรมีความรู

เพ่ิมมากข้ึน 

1 1 1 1 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดีใน 

อปท.ทุกระดับ 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

-โครงการอบรมใหเจาหนาที่ อปท. 

เกี่ยวกับกฎหมาย 

สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

 

 

 

 

 



ความเชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

บึงกาฬ 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

โคกกวาง 

เปาหมายจาก  

พันธกิจ/

จุดมุงหมายเพือการ

พัฒนา   

ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค/

จุดมุงหมายเพือ

การพัฒนา   

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย 

กลยุทธ/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด 

ระดับ 

กลยุทธ 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 

59 60 61 62 63 

รักษาความสงบ

ความม่ันคง 

และพัฒนาคนสู

สังคมคุณภาพ 

การพัฒนา

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

การพัฒนาดาน

ระบบบริหาร

จัดการที่ดี 

เพ่ือการพัฒนา

ศักยภาพการ

บริหารงานใน

ทองถ่ิน 

เจาหนาที่ไดรับ

ฟงความคิดเห็น

ของประชานเพ่ิม

มากข้ึน 

1 1 1 1 1 การสงเสริมและ

พัฒนาการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย

และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

 

จํานวน

โครงการ 

ปละ 1

โครงการ 

-โครงการทองที่ทองถ่ินพบประชาชน สํานักงาน

ปลัด 

สวนการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 5                   

การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร 
 

5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา และดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เม่ือดําเนินการเสร็จแลวใหรายงานผลและเสนอ

ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ

สภาทองถ่ินคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน 

  การติดตามและประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลอง และ

ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการ

ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการตามแผนการดําเนินงานวา

เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจซ่ึงสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้  

   ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือ

กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป  ดังนี้ 

   1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อาจกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ดังนี้ 

     (1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด 

      (2) ความเพียงพอ  (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของ

หนวยงาน 

     (3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล 

(Monitoring) 

     (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับ

ทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 

     (5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ (Effect) 



     (6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนท่ี

เกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

     (7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด (Overall Effect ) 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ี

กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และ

แผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จหรือ

ความกาวหนาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจะพิจารณา 

   1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตาม

แผนพัฒนาสามป อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้ 

     (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Effectiveness  Evaluation) 

     (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 

(Effectiveness  Evaluation) 

     (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 

   ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดย

สามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตาม

และประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถ

ติดตามและประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

   ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและ

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให

ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

   ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจใหความเห็น

หรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสามป และ

โครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัดได 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอม 



   การติดตามและประเมินผลมีความจําเปนท่ีจะตองวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน ท้ัง

ในระดับหมูบาน/ชมชน ตําบล และอาจรวมถึงอําเภอและจังหวัดดวย เพราะวาหมูบาน/ชุมชน/ตําบล/องคกร/

หนวยงานตาง ๆ ลวนมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสิ่งแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบ

ปดในปจจุบัน 

     1.3.1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และ

กรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

การเมืองกฎหมาย สังคม การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตอง

ดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

     1.3.2  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง

ปจจัยหรือขอมูลจากสภาพภายในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ

แสวงหาโอกาสการพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดย

กําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําไดหลายแนวทาง เชน 

      1) การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (Value-Chain Analysis) หวง

โซแหงคุณคานี้ เปนการเชื่อมโยงของกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ิน ท่ีสรางคุณคาดานการพัฒนาหลายมิติ

  

      2) การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน (Scanning Functional Resources) 

เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน ไมวาจะ

เปนสํานักงานปลัด สวนการคลังหรือกองคลัง สวนโยธาหรือกองชาง กองการศึกษา เปนตน 

 

4.2 ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ซ่ึงจะตองกําหนด

วิธีการติดตามและประเมินผล กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  

2 ประการ ดังนี้  

  5.2.1 ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ควรมีองคประกอบใหญ ๆ  

ท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ 

    2.1.1 ผูเขารวมติดตามและประเมินผล อันไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ผูรับผิดชอบแผนยุทธศาสตร ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินนั้น ๆ 

    2.1.2 เครื่องมือ อันไดแก  เครื่องมืออุปกรณหรือสิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและ

ประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลยุทธศาสตรท่ีไดกําหนดข้ึนซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาว

อาจเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของ

ประโยชนท่ีไดรับจากแผนยุทธศาสตร อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบ



บันทึกขอมูล แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ 

หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ินนั้น ๆ 

    2.1.3 กรรมวิธี อันไดแก วิธีการท่ีจะดําเนินการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษา

เอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน เอกสารการเบิกจายงบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา ลํา

คลอง ครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสรางตาง ๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร 

เปนตน ซ่ึงการกําหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย 

  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปนการติดตาม

และประเมินผลท่ีไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงข้ันตอน การวิเคราะหขอมูล การ

สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาของแผน

ยุทธศาสตรคืออะไร ตั้งขอสังเกตอยางไร 

  5.2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    2.2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) 

ของการวางแผนพัฒนาหนึ่ง ๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถ

ตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนามีเปาหมายเพ่ือ 

     1) มุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น 

     2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรท่ีจะเกิดข้ึนได 

    การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผน เปนเสมือนการท่ีสถาปนิกวางผังหรือ

รูปแบบของบานโดยรวมกอนท่ีจะดําเนินการในรายละเอียดอ่ืน ๆ ตอไป ดังนั้น การออกแบบการติดตามและ

ประเมินผลยุทธศาสตรจึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการลงพ้ืนท่ีจริง การออกแบบ

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานติดตามแผนงาน โครงการ 

กิจกรรมตาง ๆ ดวย  โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ ตัวแปร การเก็บขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และการสรุปผล 

    2.2.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูล 

จึงเปนสวนหนึ่งของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนการใช

สถิติเปนเครื่องมือในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปญหา แนวทางตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอมูลถือได

วาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลท่ีไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลท่ีไมมี

คุณภาพ ยอมสงผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยการสํารวจ 

(survey)เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลท่ีคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลจะตองดําเนินการในพ้ืนท่ีจากผูมีสวนเก่ียวของ เจาหนาท่ี/บุคลากรขององคกรปกครอง



สวนทองถ่ิน เปนขอมูลท่ีมีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซ่ึงศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและ

สามารถวัดได 

 

5.3  กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล

แผนยุทธศาสตร ประกอบดวย การทดสอบและการวัด การสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร 

  1.การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 

เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 

  2.การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการ

ยืนยันวา ผูมีสวนเก่ียวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณดวย โดยท่ัวไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 

2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือก่ึงทางการ (formal or semi-formal interview) ซ่ึงใช

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ 2) การสัมภาษณแบบไมเปน

ทางการ (informal interview) ซ่ึงคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในข้ันตอน และ

ลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณมักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณกวาง ๆ ท่ีเปนสาระสําคัญท่ี

ตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรโดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไม

เปนทางการ 2 วิธี คือ 

   3.2.1 การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบ

ของการสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอ

คําอธิบายเหตุผล และผลของยุทธศาสตรท่ีไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะไดขอมูลแลวยังเปนการ

พัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย 

   3.2.2  การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูล

หลักบางคนในหมูบาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็นยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืน ๆ 

มีประสบการณดานการพัฒนาทองถ่ิน การวางแผน 

  3.การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวา

กําลังเกิดอะไรข้ึน กับการพัฒนาทองถ่ิน ตองมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการ

ดําเนินการสังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนอยางเอาใจใสและละเอียดถ่ีถวน โดยใชประสาทสัมผัส

หลายอยางพรอม ๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูลเพ่ือติดตามและ

ประเมินผลใน เชิงคุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา 

และสัมภาษณ เพ่ือใหไดขอมูลท่ีรอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบายเชื่อมโยง

ความสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ ในปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท 



   3.3.1 การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซ่ึงการสังเกตแบบมี

สวนรวมนี้มีลักษณะเดน คือ  

  1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด  

  2) มีความตระหนักถึงสิ่งตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมาก

ท่ีสุด  

  3) เอาใจใสตอทุกอยางท่ีเกิดข้ึน สังเกตใหกวางขวางท่ีสุด 4) ใชประสบการณท้ังในฐานะคนใน

และคนนอกในเวลาเดียวกัน  

  5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน 6) จดบันทึกอยางละเอียด 

   3.3.2 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกต

โดยตรง (Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธ 

ของสมาชิกในสังคม หมูบาน/ชุมชนนั้น ๆ  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธ

เก่ียวของกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผูท่ีอยูในกิจกรรมนั้น ๆ ก็ไมรูตัววาตนเองถูกสังเกต  

  4. การสํารวจ (surveys) ในท่ีนี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู  ทัศนคติ 

ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองมีการบันทึกการ

สํารวจ และทิศทางการสํารวจ 

 5.เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี

จะตองใชเอกสาร ซ่ึงเปนเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา พันธ

กิจ และวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

5.4. ผลของการดําเนินการตดิตามและประเมินผลแผนยุทศาสตร  

  ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง

ประกอบดวย 

  1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  2) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล    

  3) กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล เม่ือไดดําเนินการตามหลักการสําคัญ 3 

ประการแลว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการวิเคราะหขอมูลและ

ประเมินผล ดังนี้ 

  4.1ขอมูลเชิงปริมาณ เปนขอมูลท่ีเกิดจากคําถาม เชน ใครเขารวมหรือมีสวนรวมในการวาง

แผนการจัดทํายุทธศาสตร ผูเขารวมมีก่ีคน ก่ีกลุม มีท่ีมาอยางไร ผลลัพธในเชิงท่ีไดเปนแบบตัวเลข สถิติตาง ๆ 

ขอมูลเชิงปริมาณ จึงเปนขอมูลท่ีแสดงจํานวน เชน จํานวนคนรวมกิจจกรมแยกตามเพศ จํานวนกิจกรรมท่ีถูก

ระบุวาเปนกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางความสามัคคี เปนตน 



  4.2 ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมคุณภาพของเรื่องนั้น ๆ เชน ชุมชนนี้มีความ

เจริญ   มีความเปนเมืองหรือชนบทมากนอยเพียงใดจากการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนานี้ ชุมชนมีปญหา

อะไรบาง ผลของการพัฒนาตามยุทธศาสตรแตละดานหมูบาน/ชุมชน เปนอยางไร ผลของคนเปนอยางไร 

ขอมูลเชิงคุณภาพ เปนขอมูลท่ีอธิบายปรากฏการณในพ้ืนท่ีในลักษณะอยางลึกซ้ึง เปนขอมูลท่ีมีความสัมพันธ

และเชื่อมโยงความเปนเหตุเปนผลของยุทธศาสตร 

  4.3 ความสําเร็จของการนํายุทธศาสตรการพัฒนาไปใช วัดความสําเร็จไดจาก เชน 

   4.3.1 บรรทัดฐานดานความพึงพอใจของผูรับบริการ (client satisfaction criterion) 

   4.3.2 บรรทัดฐานดานเวลา (time criterion) 

   4.3.3 บรรทัดฐานดานการเงิน (monetary criterion) 

   4.3.4 บรรทัดฐานดานประสิทธิผล (effectiveness criterion)  

  4.4 การนําเสนอผลการติดตามและประเมินผล สามารถใชรูปแบบ 

   4.4.1 ความเรียงรอยแกว (Narrative) เชน คําบรรยายตาราง หรือรูปภาพ 

   4.4.2 ตาราง (Tables) เปนการนําขอมูลลงในชอง (Grids) 

   4.4.3 รูปภาพ (Figures) เชน กราฟ ภาพวาดลายเสน 
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