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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548     
ได้ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาของตนเอง 2 ประเภทคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา     
มีลักษณะเป็นแผนระยะยาว( 5 ปี) และแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน ที่ต้องมีการทบทวนและ
จัดท าทุกปี ทั้งนี้ จะน าไป สู่กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
การทบทวนและจัดท าแผนพัฒนาทุกปี ทั้งนี้แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติที่มีลักษณะการแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการได้และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องใช้แผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยน าโครงการ/กิจกรรม 
จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณเพ่ือให้กระบวนการจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นและมีอิสระในการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณและการจัดการพัสดุ
ด้วยตนเอง ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ภายใต้การก ากับดูแลของราชการบริหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เป็นไปตามกฎหมายและแผนพัฒนาฝุายสภามีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝุายบริหารและพนักงานซึ่งการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันมีปัญหาในเรื่องความ โปร่งใส ขาดประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน
ไม่คุ้มค่ามีการรั่วไหลการจัดท าแผนงานโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ส่งผลให้ประชาชน
เสียโอกาสที่จะได้รับการแก้ไขปัญหา และการจัดบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม  ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ดีคือองค์การบริหารส่วนต าบลที่เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อปัญหาและความเดือดร้อน
ของประชาชนบริหารงานยึดหลักระเบียบ กฎหมายมีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ บริการ
ด้วยความเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ  และการด าเนินงานมุ่ง
ความส าเร็จในการพัฒนาตามความต้องการของประชาชน 

 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ท า “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย”ฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาต่อไป 
        

                                        องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

    วันที่       เดือน   มิถุนายน พ.ศ.2558 
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1 
บทท่ี  ๑ บทน า 

 
 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่นและ
แนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปัจจุบันรวมทั้งให้สอดคล้องประสานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
นโยบายของท้องถิ่น และแนวทางตามนโยบายหลักของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติ เพ่ือสร้างคนไทย-ประเทศเข้มแข็งเน้นบริหารประเทศภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
 

แผนพัฒนาที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าในล าดับแรกคือแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่ง
จะก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
จุดมุ่งหมาย (Goal) เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม เนื่องจากการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง การบริหารการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแผนแต่ความเป็น
อิสระนั้น ไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น“รัฐอิสระ”แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดการบริการ
สาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยู่ในการก ากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 

 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับที่ 2 
พ.ศ.2549 มาตรา 30 (4) และแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 5.2 ก าหนดให้รัฐ
ต้องจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐและที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง เพ่ือพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใส
มากที่สุด ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง 
เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาไปสู่สถานการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถ จัดสรรทรัพยากรและศักยภาพที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เพ่ือสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยตามศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 2.เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
          3.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
          4.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 5.เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันของทุกส่วน ทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบ  เตรียมการจัดท า
โครงการเพื่อเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญรวบรวมข้อมูล ปัญหา ศักยภาพของท้องถิ่น โดยจัด
ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ 
และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนามาก าหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      
โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
 ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบันประเมิน
สถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis โดยการวิเคราะห์ถึงโอกาส และสภาวะคุกคาม 
หรือข้อจากัด รวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก  SWOT analysis จุดแข็ง หมายถึง ทรัพยากรในการดาเนินงานหรือทุนทรัพย์ขององค์กร 
 

  จุดอ่อน   หมายถึง ข้อด้อยขององค์กรในการดาเนนิงาน 
  โอกาส   หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรดีขึ้น 
  อุปสรรค  หมายถึง ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลให้การดาเนินงานขององค์กรด้อยลง 
 

 ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 และ
ขั้นตอนที่ 3 มาก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน ์(Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น “จุดหมาย” 
ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต อันเป็นการตอบคาถามที่ว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไร ในอนาคต” 
 พันธกิจ (Mission) หมายถึง ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะ หรือขอบข่ายในการด าเนินงาน    
ที่เกี่ยวกับการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการ 
น าเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นขอบเขตของบทบาท
หน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมา
พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมาย เพ่ือเป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการ เพ่ือน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจหลักที่ได้ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ               
โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่จะต้องท าแล้ว เพ่ือนาท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นใน
อนาคต 
 ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ 
ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
การก าหนดแนวทาง การพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่บ่งบอก
ถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  จะไปถึงจุดหมายที่
ต้องการได้อย่างไร 
 ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่นเป็นการก าหนดปริมาณหรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้
บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาที่ก าหนด 
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 ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที ่8 มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
เมืองหัวหิน เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
อนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดแนวทางเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร
และเปรียบเสมือนเข็มทิศในการชี้ทางการพัฒนา ทาให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อน
และการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นการรวมพลังในองค์กร กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เป็นลักษณะของความร่วมมือร่วมใจกัน
ดาเนินงานของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง อันจะส่งผลต่อความรู้สึกในการมีส่วนร่วมและเป็นพันธกิจร่วมกันในองค์กรซึ่งผล
จากการร่วมมือกันจะนาไปสู่การมีผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นตัวส่งเสริมกาลังใจในการปฏิบัติงาน แผนยุทธศาสตร์ไม่เป็นเพียงการวิเคราะห์ข้อมูลแต่รวมถึง
ความคิดสร้างสรรค์ และแผนยุทธศาสตร์จะท าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ แนวทางและความมุ่งหวังจึงส่งผลให้เกิดความ
มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 4. แผนยุทธศาสตร์เป็นตัวสะท้อนให้เห็นทุกสถานการณ์ ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในภาพของ
ศักยภาพหรือจุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร ตลอดทั้งปัจจัยที่จะสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บทที่ ๒ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น    
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บทท่ี ๒         

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบรหิารส่วนต าบลแวงน้อย    
 

 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ   

 

ประวัติความเป็นมา  
ความเป็นมาที่ได้ชื่อว่า“แวงน้อย”เพราะเมื่อสมัยก่อนมีต้นไม้ที่ชื่อว่า“ต้นแวง”ขึ้นอยู่จ านวนมากจน

กลายเป็นที่อาศัยของนกนานาพันธุ์ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณต่างๆ จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์ของ
หมู่บ้านเล็กๆ ที่เดิมเป็นเขตการปกครองขึ้นกับอ าเภอพล จนเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๑ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก
ฐานะขึ้นเป็น“ต าบลแวงน้อย” และเม่ือถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอ และวันที่ ๘  
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๘ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอแวงน้อยในคราวต่อมาและชื่อ“แวงน้อย”จึงเป็นทั้งชื่อของอ าเภอ
และต าบลไปด้วยกัน เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันและความภาคภูมิใจกับชื่อนี้มานานจึงไม่มีเหตุผลที่
จะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอ่ืน“บ้านแวงน้อย” หมู่ที่ ๑ จึงเป็นชื่อต าบลแวงน้อยถึงปัจจุบัน 

 

 ต าบลแวงน้อย เป็นต าบล ๑ ใน ๖ ต าบลของอ าเภอแวงน้อย ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น ๑๓ 
หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลแวงน้อยเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เมื่อ วันที่ ๑๖ 
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนต าบล จากขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดกลาง เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ.๒๕๕๓  

 

ที่ตั้งและอาณาเขต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
  

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่  4 บ้านกุดรุ  โดยตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  2065 สายเมืองพล – ชัยภูมิ กม.ที่ 16 ห่างจากที่ว่าการอ าเภอแวงน้อย มาทางด้านทิศตะวันออก
ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มาทางทิศใต้ระยะทางประมาณ 
92  กิโลเมตร  

 

อาณาเขต โดยมีพ้ืนที่และเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
 

ทิศใต้  ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลทางขวาง   อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม และองค์การบริหารส่วนต าบล 
                    โคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา และองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่านางแนว  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

 

  เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีพ้ืนที่ต าบล
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยโดยประมาณ 24,862 ไร่ หรือ  39.78 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
18.42 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของอ าเภอแวงน้อย และมีพ้ืนที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางน้อยกว่า 180–
200 เมตร โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
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หมู่ที่ บ้าน เนื้อที่ (ไร่) อันดับที่ หมายเหตุ 
1 แวงน้อย 2,010 6  
2 ดอนหัน 2,212 5  
3 หนองแขม 1 2,243 3  
4 กุดรู 2,927 1  
5 อีโล 1,865 8  
6 โคกสี 1,605 10  
7 หนองหอย 1,829 9  
8 ปุาเปูง 2,224 4  
9 โนนศิลา 2,446 2  

10 นาจาน 1,411 11  
11 โนนขี้เหล็ก 978 13  
12 ศรีเมือง 1,120 12  
13 หนองแขม 2 1,992 7  

 

การใช้ประโยชน์ จากที่ดนิในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
ล าดับที่ ประเภทการใช้ท่ีดิน พื้นที่(ไร)่ ร้อยละ 

1 ท านา 21,624 86.97 
2 ปุาผลัดใบ 790 3.17 
3 ปลูกพืชไร่ 608 2.44 
4 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ 95 0.38 
5 ที่ตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 1,213 4.87 
6 ทุ่งหญ้าสลับปุาเสื่อมโทรม 260 1.04 
7 พ้ืนที่เก็บกักน้ า ห้วย,หนอง,คลอง,บึง ต่างๆ 272 1.09 

รวม 24,862 100 
 

ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีสภาพพ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศของต าบลส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ      
และพ้ืนที่ดอน 

การแบ่งเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีการแบ่งเขตการปกครองออกทั้งหมดเป็น ๑๓ หมู่บ้าน แบ่งเป็น
หมู่บ้านที่อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย เต็มพ้ืนที่จ านวน ๑o  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่ ๒   บ้านดอนหัน      หมู่ที่ ๓  บ้านหนองแขม ๑    
หมู่ที่ ๔  บ้านกุดรู       หมู่ที่ ๕  บ้านอีโล        
หมู่ที่ ๗  บ้านหนองหอย        หมู่ที่ ๘  บ้านปุาเปูง 
หมู่ที่ ๙   บ้านโนนศิลา  หมู่ที่ ๑o  บ้านนาจาน 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านโนนขี้เหล็ก  หมู่ที่ ๑๓  บ้านหนองแขม ๒ 
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และหมู่บ้านที่อยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย บางส่วนจ านวน   ๓  หมู่บ้าน ได้แก่ 

หมู่ที่ ๑   บ้านแวงน้อย 
หมู่ที่ ๖   บ้านโคกสี 
หมู่ที่ ๑๒  บ้านศรีเมือง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีอาณาเขตพ้ืนที่การปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่  
๒๒  มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒ คลอบคลุมพ้ืนที่ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  มีอาณาเขต ติดต่อกับ ต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น 
จากกึ่งกลางล าห้วยยางบง บริเวณตัดกับกึ่งกลางถนนสายบ้านปุาเปูง บ้านหนองหญ้าขาว บริเวณพิกัด TC 
217534 ไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางล าห้วยยางบง ถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าซับ-บ้านโคกใหญ่ บริเวณ
พิกัด TC 234535 ไปตามกึ่งกลางถนนสายบ้านน้ าซับ-บ้านโคกใหญ่ ถึงกึ่งกลางล าห้วยอีโล บริเวณพิกัด TC 
247532 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยอีโล ถึงริมถนนเข้าบ้านโนนศิลา ทางทิศตะวันออก
บริเวณพิกัด TC 251526 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวริมถนนสายบ้านโนนศิลา-บ้านหนองสองห้อง
ด้านตะวันออกบรรจบกับถนนเข้าบ้านหนองแขม บริเวณพิกัด TC 270518 ไปทางทิศใต้ตามแนวริมถนนเข้า
บ้านหนองแขมทางทิศตะวันออก บรรจบกับถนนเข้าบ้านกุดรู บริเวณพิกัด TC 270497 ไปทางทิศตะวันออก
ตามแนวริมถนนสายบ้านหนองแขม-บ้านกุดรู ถึงหลักเขตต าบลหลักที่ 3 ริมถนนสายบ้านหนองแขม-บ้านกุดรูด้าน
ตะวันออก (ห่างจากบ้านกุดรูประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจุดตัดระหว่างถนนสายบ้านหนองแขม-บ้านกุดรู กับล า
ห้วยโสกกระลาด ประมาณ 0.8 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด TC 285493 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาถึง
หลักเขตต าบลหลักที่ 2 ริมถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านกุดรู(สายเก่า) ไปทางทิศตะวันออกผ่านทุ่งนาถึงหลักเขต
ต าบลหลักที่ 1 ริมทางเกวียนสายบ้านบะแหบ-ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ)ทางทิศ
ตะวันออก (บริเวณซึ่งห่างจากจุดบรรจบระหว่างทางเกวียนสายบ้านบะแหบ -ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 
(สายเมืองพล-ชัยภูมิ) กับถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม ประมาณ 1 กิโลเมตร บรรจบระหว่างทางเกวียนกับ
ถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) ประมาณ 0.7 กิโลเมตร) บริเวณพิกัด TC 315483 ไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนาถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ -บ้านลอมคอม บริเวณหนองเก่า(คูหนอง
ทางทิศใต้กับคูหนองทางทิศตะวันออกบรรจบกัน) บริเวณพิกัด TC 323490 ไปทางทิศตะวันออกตามแนว
กึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ-บ้านลอมคอม สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอยบริเวณพิกัด TC 334493 
รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลลอมคอม อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น          
จากกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย บริเวณตัดกึ่งกลางถนนสายบ้านบะแหบ -บ้านลอมคอม บริเวณพิกัด TC 
334493 ไปทางทิศใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหอย ถึงกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สาย
เมืองพล-ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด TC 331470 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 
2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) สิ้นสุดที่กึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาด บริเวณพิกัด TC 333467 รวมระยะทางด้าน
ทิศตะวันออกประมาณ 3 กิโลเมตร 

ทิศใต้  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลทางขวาง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
กึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดตัดกับกึ่งกลางถนนทางหลวงหมายเลข 2065 (สายเมืองพล-ชัยภูมิ) บริเวณพิกัด TC 
333467 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวกึ่งกลางถนนเข้าบ้านคูขาดถึงก่ึงกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง บริเวณ
พิกัด TC 300465 ไปตามกึ่งกลางถนนเข้าบ้านหนองหญ้าปล้อง ถึงริมถนนสาย  บ้านหนองไผ่ -บ้านกุดรูทางทิศ
ตะวันออกบริเวณพิกัด TC 285462 ไปทางทิศเหนือตามแนวริมถนนสาย บ้านหนองไผ่-บ้านกุดรูทางทิศ
ตะวันออก ถึงกึ่งกลางล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 283471 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวกึ่งกลางล าห้วยกุดรู 
ผ่านกึ่งกลางล าห้วยส้มปุอย บริเวณพิกัด TC 216448 สิ้นสุดที่กึ่งกลางล าห้วยทรายบริเวณพิกัด TC 211451 
รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9 กิโลเมตร 
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ทิศตะวันตก  มีอาณาเขต  ติดต่อกับ  ต าบลละหานนา อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากกึ่งกลางล าห้วยทราย บริเวณที่บรรจบกับกึ่งกลางล าห้วยกุดรู บริเวณพิกัด TC 211451 ไปทางทิศ
เหนือตามแนวกึ่งกลางล าห้วยทรายถึงกึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย-บ้านปุาเปูง บริเวณพิกัด TC 232518 ไป
ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านแวงน้อย-บ้านปุาเปูง - บ้านหนองหญ้าขาวถึงก่ึงกลางล าห้วยยางบง บริเวณพิกัด TC 
217534 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 10 กิโลเมตร 

 

ประชากร  ข้อมูลจ านวนประชากร และจ านวนครัวเรือน  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 

(ที่มาข้อมูล  ณ 14  พฤษภาคม  2558   ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 
 

ข้อมูลด้านการศึกษา ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
  

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีโรงเรียน (ในสังกัด สพฐ.) ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
แวงน้อย  จ านวน  5  โรงเรียน ดังนี้  

 

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จ านวนบุคลากรครู จ านวนนักเรียน 
1 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล (ขยายโอกาสถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
หมู่ 13 17 162 

2 โรงเรียนบ้านกุดรู หมู่ 4 12 72 
3 โรงเรียนบ้านดอนหันนาจาน หมู่ 2 6 64 
4 โรงเรียนบ้านปุาเปูงน้ าซับ หมู่ 8 4 19 
5 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) หมู่ 12 - - 

 
 
 

 

หมู่ที ่ บ้าน 2557 2558 
จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม จ านวน

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านแวงนอ้ย 37  43 27 70 40  42 25 67 

2 บ้านดอนหัน 195 406 397 803 195 409 393 802 
3 บ้านหนองแขม 1 168 340 315 655 171 340 319 659 
4 บ้านกุดร ู 352 590 635 1,225 358 588 634 1,222 

5 บ้านอีโล 231 474 470 944 234 481 477 958 
6 บ้านโคกส ี 39 39 36 75 42 40 35 75 
7 บ้านหนองหอย 116 246 226 472 116 241 225 466 
8 บ้านปุาเปูง 86 160 153 313 86 156 155 311 
9 บ้านโนนศิลา 113 239 227 466 115 243 228 471 

10 บ้านนาจาน 98 191 214 405 103 186 206 392 
11 บ้านโนนข้ีเหล็ก 29 68 56 124 29 67 57 124 
12 บ้านศรีเมือง 26 16 18 34 27 17 20 37 
13 บ้านหนองแขม 2 278 555 563 1,118 279 556 546 1,102 

รวมทั้งสิ้น 1,768 3,367 3,337 6,704 1,795 3,366 3,320 6,686 



 
 

8 
การจัดการศึกษา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย    
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาระดับอนุบาล          

3  ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กรมพัฒนาชุมชน ได้ถ่ายโอนการจัด
การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2545 โดยสนับสนุนด้าน
วัสดุการศึกษา ด้านวิชาการและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กให้ช่วยด าเนินการต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล  3  ขวบ จ านวน  2  ศูนย์  คือ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจาน  ตั้งอยู่  บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 
  

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชาย หญิง รวม จ านวนครูผู้ดูแล

เด็ก 
58 52 110 6 48 62 110 6 

 

(ข้อมูล  ณ  เดือน  มิถุนายน   2558   จากส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม) 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่บ้านหนองแขม   2  หมู่ที่ 13 

  

พ.ศ.2557 พ.ศ.2557 
ชาย หญิง รวม จ านวนครู

ผู้ดูแลเด็ก 
ชาย หญิง รวม จ านวนครูผู้ดูแล

เด็ก 
46 59 105 5 52 53 105 5 

 

(ข้อมูล ณ เดือน  มิถุนายน   2557  จากส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม) 
 

ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนที่จะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีความเชื่อมั่นจ าเป็นต้องปรับปรุงพัฒนาทั้งบุคลากร อาคารสถานที่ หลักสูตร 
วัสดุการศึกษาให้ดีอยู่เสมอ   

 

ศูนย์การเรียนชุมชนประจ าต าบลแวงน้อย (การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  อ าเภอแวงน้อย) 
   

มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประจ าปีการศึกษา   2559  ดังนี้ 
- แยกเป็นชาย    213   คน   - แยกเป็นหญิง    224   คน   

 

การสาธารณสุข  
ต าบลแวงน้อย ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบล ซึ่งเป็นต าบลเดียวของอ าเภอแวงน้อย ผู้ติดเชื้อ   HIV            

ที่รายงานตัวต่อศูนย์โรคเอดส์อ าเภอแวงน้อย  และได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
แวงน้อย มีจ านวน 18  คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของศูนย์โรคเอดส์อ าเภอแวงน้อย(ข้อมูล  ณ เดือน 
พฤษภาคม 2558 จากงานพัฒนาชุมชน  ส านักปลัด) 
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ข้อมูลผู้สูงอายุ  
 ในเขตต าบลแวงน้อย มีผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  ณ  เดือน พฤษภาคม  

2558  จ านวน  959 คน  (ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม  2558  จากงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด) 
 

ข้อมูลผู้พิการทุพพลภาพ   
ต าบลแวงน้อยมีจ านวนผู้พิการที่ที่ได้รับการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

จ านวน 157  คน (ข้อมูล ณ  เดือน  พฤษภาคม  2558  จากงานพัฒนาชุมชน ส านักปลัด) 
 

การคมนาคม ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
การคมนาคมของต าบลแวงน้อย  มีถนนสายหลักที่มีสภาพการใช้งานดี คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 

2065 (เมืองพล–ชัยภูมิ)ส่วนถนนเชื่อมระหว่างต าบลและหมู่บ้านจะมีถนนลาดยางสายหลักเป็นทางหลวงจังหวัด
หลายสาย ดังนี้ 

1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) เริ่มต้นจากอ าเภอพลถึงจังหวัดชัยภูมิผ่านหมู่บ้าน
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 7,บ้านกุดรู หมู่ที่ 4,บ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1,บ้าน
โคกสี หมู่ที่ 6,บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12  

2.ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3029 จากอ าเภอแวงน้อยถึงบ้านโคกล่าม ต าบลท่าวัด ผ่านหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านนาจาน หมู่ที่ 10 และบ้านดอนหัน หมู่ที่ 2 

3.ถนนโยธิการจังหวัด (เดิม)หมายเลข  ขก 2047 จากอ าเภอแวงน้อย ถึงบ้านหนองหญ้าขาว ต าบลท่านาง
แนว ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านศรีเมือง หมู่ที่ 12,บ้านโคกสี หมู่ที่ 6 ,บ้านปุา
เปูง หมู่ที่ 8 และบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9 

4.ถนน รพช. (เดิม) หมายเลข ขก 3056 จากแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2065 (เมืองพล-ชัยภูมิ) 
ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2199 ณ ต าบลใหม่นาเพียง อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผ่านหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย คือ บ้านหนองแขม 1 หมู่ที่ 3 และบ้านหนองแขม 2 หมู่ที่ 13 

5.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข ขก 2124 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2065  (เมือง
พล-ชัยภูมิ) ถึงบ้านแวงน้อย เขตเทศบาลต าบลแวงน้อย ผ่านหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   แวงน้อย  
คือบ้านอีโล หมู่ที่ 5 และบ้านแวงน้อย หมู่ที่ 1 

6.ถนนโยธาธิการจังหวัด (เดิม) หมายเลข 2087 จากแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2065 (เมืองพล-
ชัยภูมิ)     ณ บ้านกุดรู หมู่ที่ 4 ต าบลแวงน้อย ถึงบ้านหนองไผ่ ต าบลโคกสง่า อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

 

ถนนภายในหมู่บ้านภายในต าบลแวงน้อย 
(1) ถนน คสล.  จ านวน   22    สาย   คิดเป็นพ้ืนที่    21,167  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี 
(2) ถนนลูกรัง  จ านวน   10    สาย   คิดเป็นพ้ืนที่    29,682  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี 
(3) ถนนลาดยาง  จ านวน    7     สาย   คิดเป็นพ้ืนที่     29,682  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี 
(4) ถนนดิน  จ านวน   15    สาย   คิดเป็นพ้ืนที่      5,548  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี 

          (5) ถนนหินคลุก  จ านวน   22    สาย   คิดเป็นพ้ืนที่     21,167  ตารางเมตร  สภาพใช้งานได้ดี 
 

การศาสนา ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ประชาชนในต าบลแวงน้อย นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.7 และ ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1.3 โดยมี ศาสน

สถาน ในพ้ืนที่ จ านวน  10  แห่ง  ดังนี้  
  1.วัดดอนศิลา  ตั้งอยู่บ้านดอนหัน   หมู่ที่ 2 
  2.วัดราษฎร์บ ารุง ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 1  หมู่ที่ 3 
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  3.วัดศรีธงชัย  ตั้งอยู่บ้านกุดรู     หมู่ที่ 4 
  4.วัดอัมพวัน  ตั้งอยู่บ้านอีโล      หมู่ที่ 5 
  5.วัดสังข์ศิริโภคา  ตั้งอยู่บ้านหนองหอย    หมู่ที่ 7 
  6.วัดอัสสัสถาราม ตั้งอยู่บ้านปุาเปูง    หมู่ที่ 8 
  7.วัดศีลขันธาราม ตั้งอยู่บ้านโนนศิล     หมู่ที่ 9 
  8.วัดสุวรรณาราม ตั้งอยู่บ้านนาจาน    หมู่ที่ 10 

  9.วัดสว่างอุดรวรุณศรี ตั้งอยู่บ้านโนนขี้เหล็ก    หมู่ที่ 11 
10.โบสถ์คริสตจักร   ตั้งอยู่บ้านหนองแขม 2    หมู่ที่ 13 
 

ข้อมูลด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ  
- สมาชิก  อปพร.  จ านวน     98    คน    - อาสาสมัครกูชีพ จ านวน    22  คน 
 

แหล่งน้ าในพื้นที่ 
  ประเภทแหล่งน้ า 
หมู่ที่ ประปา บ่อบาดาล สระน้ า ฝาย ท านบ บ่อน้ าตื้น ห้วย/คลอง  อ่ืน ๆ 
1 1 1 1 -  - 1 - 
2 1 1 3 1  - 1 - 
3 1 1 1 2  - 1 - 
4 1 - 4 -  - 3 - 
5 1 - 2 3 1 - 1 - 
6 - 1 - -  - 1 - 
7 1  3 1  - 1 - 

        8 1 - 4 -  1 1 - 
9 1 - 3 -  - 1 - 

10 1 1 2 - 2 - 1 - 
11 1 - 1 -  - - - 
12 - - - -  - - - 
13 2 1 1 1  - 1 - 
รวม 12 7 25 8 3 1 13 - 

 
 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

ข้อมูลจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 1.นายกิตติศักดิ์      ศรีโยธา    ประธานสภา อบต. 
 2.นายเสมือน              นาอุดม    รองประธานสภา อบต. 
 3.นางประยัติ    ศรีอุ่น    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 4.นายไสว  ศรีอุ่น    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
 5.นายส ารอง    ปัตตาทานัง   สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
 6.นายบุญยม      หนูนา    สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 2 
 7.นายวันชัย    ปุูงโพธิ์    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
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 8.นายวิเชียร    ดวงจุมพล   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
 9.นายนราศักดิ์  พิมสาร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
 10.นางกนกนาถ  จันทร์สี    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
 11.นายนนทกานต์   นาอุดม    สมาชิกสภา อบต. หมูที่ 5 
 12.นางนิรดาพร   ปัสสา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 13.นางดุสิต    มูลหล้า    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
 14.นายสม    นาแพง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 15.นายสุริยา  ศรีกุฎ      สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 16.นายสถิตย์  อันนารี     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 17.นางละอองดาว นันทวิทยาคม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
 18.นายบุญถัน  นาอุดม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
 19.นายโสพิน    แก้วอุดร    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
 20.นายพรจิตร    สนอุป    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 21.นายสมคิด  ข าโพธิ์     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
 22.นางจินตนา    กุลสุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
      23.นายสุพจน์  ทิพวัฒน์    สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 
 24.นายสุวรรณ์    นาอุดม    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 
 25.นายสมพร  บุญประสพ     สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 

 

ข้อมูลคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 1.นายหนูกาลน์           นิบญุท า    นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.นายอนุศักดิ์             มีทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 3.นายชัยวัฒน์             ทองน้อย   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.นายทองใบ              สมแวง   เลขานุการนายก ฯ  
 

(ข้อมูล  ณ  เดือน  พฤษภาคม   2558  จากงานบุคคลส านักปลัดฯ) 
 

ข้อมูลจ านวนบุคลากรพนักงานส่วนต าบลและลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยมีจ านวน 38 อัตรา  และมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5         
ส่วนราชการ  ดังนี้ 

-  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 15  อัตรา 
       1.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต.8)    จ านวน 1  อัตรา 

2.รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล(นักบริหารงาน  อบต. 7) จ านวน 1  อัตรา 
 3.หัวหน้าส านักงานปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป 7 )   จ านวน 1  อัตรา 

4.นักพัฒนาชุมชน ( 7 ว )      จ านวน 1  อัตรา 
 5.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (6 ว )     จ านวน 1  อัตรา 

6.นักปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (5)    จ านวน 1  อัตรา 
 7.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   (5)     จ านวน 1  อัตรา 
 8.พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จ านวน 1  อัตรา 
 9.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1  อัตรา 
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10.ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1  อัตรา 
 11.คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)    จ านวน 1  อัตรา 
 12.ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป)     จ านวน 1  อัตรา 
 13.พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)   จ านวน 1  อัตรา 
 14.พนักงานดับเพลิง (พนักงานจ้างทั่วไป)    จ านวน 1  อตัรา 
 15.แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)     จ านวน 1  อัตรา 
 

- กองคลงั จ านวน  6 อัตรา 
1.ผู้อ านวยการกองคลัง (นักบริหารงาน คลัง 7)   จ านวน 1  อัตรา 

         2.นักวิชาการเงินและบัญชี (5)     จ านวน 1  อัตรา 
3.นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (4)     จ านวน 1  อัตรา 
4.เจ้าพนักงานพัสดุ  (4)      จ านวน 1  อัตรา 

        5.นักวิชาการคลัง  (ลูกจ้างประจ า)     จ านวน 1  อัตรา 
6.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จ านวน 1  อัตรา 

 

- กองช่าง จ านวน 3  อัตรา 
       1.ผู้อ านวยการกองช่าง   (นักบริหารงานช่าง  (7)   จ านวน  1 อัตรา 

2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา       จ านวน 1  อัตรา 
3.ผู้ช่วยช่างไฟฟูา       จ านวน 1  อัตรา 

 

- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน  12 อัตรา 
 1.นักบริหารการศึกษา  6       จ านวน  1  อัตรา 

2.ครูผู้ดูแลเด็ก          จ านวน  7   อัตรา 
3.ผู้ดูแลเด็ก        จ านวน   4  อัตรา 
 

- ส่วนส่งเสริมการเกษตร จ านวน  2 อัตรา 
1.นักบริหารงานการเกษตร  6          จ านวน  1  อัตรา 
2.ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร       จ านวน  1  อัตรา 

 

การบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

รายได้และรายจ่ายองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย สามปีย้อนหลัง  พ.ศ.2555 -  พ.ศ.2557  
 

รายการ 2555 2556 2557 

1. หมวดภาษีอากร   117,091.77 115,294.88 124,253.00 

- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 37,942.50 37,672.50  42,284.00 

- ภาษีบ ารุงท้องที ่ 70,615.27 70,970.38 74,671.00 

- ภาษีปูาย 8,534.00 6,652.00 7,298.00 

2. หมวด ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 31,625.73 77,173.10 149,230.57 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา 202.73 1.144.60 951.57 
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รายการ 2555 2556 2557 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 2,407.00 4,563.50 1,892.00 

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการเก็บขนขยะมูลฝอย 0.00 36,150.00 128,010.00 

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรบัรองการแจ้ง
สถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร 0.00 

 
20.00 

30.00 

ค่าธรรมเนียมปดิ  โปรย  ตดิตั้งแผน่ประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา 0.00 

 
160.00 

450.00 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 240.00 420.00 270.00 

ค่าธรรมเนียมอืน่ๆ 0.00 500.00 1,030.00 

ค่าปรับการผิดสัญญา 12,026.00 18,165.00 3,022.00 

ค่าปรับอื่นๆ 3,000.00 130.00 155.00 

ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน  สิ่งปฏิกูล  หรือ
มูลฝอย 5,000.00 

5,000.00 5,000.00 

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 7,490.00 

 
7,950.00 

7,700.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 1,260.00 1,700.00 680.00 

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสยีง 0.00 

50.00 40.00 

ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  0.00 1,220.00 - 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 264,713.75 338,553.06 341,1326.20 

ดอกเบี้ย 264,713.75 3508,553.06 341,1326.20 

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 286,897.00 435,560.00 286,260.00 

ค่าขายแบบแปลน 50,700.00 84.800.00 41,300.00 

ค่าจ าหน่ายแบบพิมพ์และค าร้อง 0.00 0.00 - 

ค่าส าเนาและคา่ถ่ายเอกสาร 0.00 0.00 - 

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 236,197.00 350,760.00 244,960.00 

5. หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 13,000.00 

ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน 0.00 0.00 13,000.00 

6.หมวดภาษีจัดสรร 12,915,781.48 16,549,909.59 15,331,620.55 

ค่าภาษีมลูค่าเพิ่มตาม  พรบ.ก าหนดแผน 5,714,438.79 8,143,890.23 7,582,802.33 

ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พรบจดัสรรรายได ้ 2,911,444.44 3,144,447.39 3,363,173.30 

ภาษีธุรกิเฉพาะ 90,390.02 281,076.05 164,880.34 

ภาษีสุรา 1,127,471.47 1,140,856.89 1,261,103.35 
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รายการ 2555 2556 2557 

ภาษีสรรพสามิต 2,026,128.61 2,494,207.75 1,715,350.49 

ค่าภาคหลวงแร ่ 37,166.65 37,879.81 47,829.47 

ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 355,249.50 414,848.47 350,314.27 

ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประมวลกฎหมายที่ดิน 653,429.00 

 
892,703.00 

 
846,149.00 

ภาษีจัดสรรอื่นๆ 0.00 0.00 0.00 

7หมวดเงินอุดทั่วไป 8,373,996.00 8,190,771.00 9,221,236.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป  ส าหรับด าเนินการตามอ านาจ
หน้าท่ีและภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 8,373,996.00 

 
8,190,771.00 

 
9,221,236.00 

รวมทุกหมวดรายจ่าย 21,990,042.73 25,707,261.63 25,466,708.32 
 

 

รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ย้อนหลังสามปี พ.ศ.2555 – 2557 
 

รายการ 2555 2556 2557 

1.  รายจ่ายงบกลาง 1,010,054.00 1,021,692.98 844,995.00 

     1.1  ช าระหนี้เงินกู ้ - - - 

     1.2  จ่ายตามข้อผูกพัน 646,924.00 644,104.00 549,995.00 

     1.3  เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ - - - 

     1.4  เงินส ารองจ่าย 369,650.00 377,587.98 295,000.00 

     1.5  อื่น ๆ    

2.  รายจ่ายประจ า 14,406,279.15 16,218,022.53 19,778,848.47 

     2.1  เงินเดือน 3,083,041.00 3,544,944.00 6,449,549.00 

     2.2  ค่าจ้างประจ า 144,780.00 174,570.00 180,000.00 

     2.3  ค่าจ้างช่ัวคราว 977,222.00 1,227,300.00 1,125,495.00 

     2.4  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 8,178,219.58 9,586,337.04 8,044,131.92 

     2.5  ค่าสาธารณูปโภค 296,553.42 345,892.54 251,214.91 

     2.6  เงินอุดหนุน 1,726,463.15 1,338,978.95 2,358,718.64 

     2.7  รายจ่ายอื่น ๆ -  -  1,369,739.00 

3.  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 3,176,165.41 2,388,000.00 1,683,637.38 

     3.1  ค่าครุภณัฑ ์ 274,900.00 324,400.00 204,900.00 

     3.2  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,901,265.41 2,063,600.00 1,478,737.38 
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รายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  ย้อนหลังสามปี พ.ศ.2555 – 2557 
 

รายการ 2555 2556 2557 

4.  รายจ่ายพิเศษ 13,539,391.95 14,153,129.83 10,809,492.00 
     4.1  เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 12,541,673.95 12,440,056.00 10,147,963.00 

     4.2  เงินสะสม 997,718.00 1,713,073.83 
- 
 

     4.3  เงินอุดหนนุท่ัวไประบุ

วัตถุประสงค์ - - 
661,529.00 

5.  รายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี 3,565,655.05 2,434,105.45 1,675,829.00 

     5.1  รายจ่ายงบกลาง - - - 

     5.2  คา่ตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 1,347,167.20 1,270,690.50 1,675,829.00 

     5.3  คา่ครุภัณฑ์ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง 2,218,487.85 890,400.00 - 

     5.4  รายจ่ายอ่ืน ๆ   273,014.95 - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 35,704,065.56 36,214,949.79 34,792,801.85 

สัดส่วนของรายจ่าย (ร้อยละ) 80.01 91.29 96.99 

ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถ

ท างานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ดังนี้ 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 1. เครื่องถ่ายเอกสาร   จ านวน  2 เครื่อง 
 2. โต๊ะท างาน    จ านวน   20    ตัว 
 3. โต๊ะพิมพ์ดีด    จ านวน    2    ตัว 
 4. เครือ่งพิมพ์ดีด   จ านวน    2   เครื่อง   
 5. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ    จ านวน     41   หลัง 
 6. โต๊ะประชุม    จ านวน     17   ตัว 
 8. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน      5    ตัว 
 9. พระพุทธรูป    จ านวน      1    องค์ 
 10. เก้าอ้ีท างาน    จ านวน     13     ตัว 
 11. เก้าอ้ีประชุม    จ านวน      48   ตัว 
 12. เครื่องขยายเสียงแบบพกพา (โทรโข่ง) จ านวน       1    เครื่อง 
 13.โทรทัศน์สี 29 นิ้ว   จ านวน      3    เครื่อง 
 14. เครื่องเล่น DVD PLAYER  จ านวน       1   เครื่อง  
 15. เครื่องท าน้ าเย็น   จ านวน      2    เครื่อง 
 16.ตู้เย็น    จ านวน      1   เครื่อง 
 17. กล้องถ่ายรูป   จ านวน      4   เครื่อง 
 18. เทปวัดระยะ    จ านวน     2   ตัว 
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 19.กล้องวัดระดับ   จ านวน      1   ตัว 
 20. ปั้มน้ าแรงดัน   จ านวน      1     เครื่อง 
 21. เครื่องโทรสาร (FAX.)  จ านวน     2  เครื่อง 
 22.เครื่องโทรศัพท์ภายใน  (อินเตอร์คอม) จ านวน     1   เครื่อง 
 23. ชุดรับแขก    จ านวน     3   ชุด 
 24.ผ้าม่าน    จ านวน     4    ชุด 
 25. เครื่องปรับอากาศ   จ านวน    16   ตัว 
 26. พัดลมโคจร  ขนาด 16 นิ้ว  จ านวน      8    ตัว 
 27. มู่ลี่     จ านวน    16   ตัว 
 28. เครื่องคอมพิวเตอร์   จ านวน     10    เครื่อง 
 29. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊สบุคส์  จ านวน      2   เครื่อง 
 30.เครื่องคอมพิวเตอร์(Pocket PC) จ านวน       1    เครื่อง 
 31.เครื่องปริ้นเตอร์   จ านวน      3    เครื่อง 
  32. เครื่องตัดหญ้า   จ านวน     2   เครื่อง 

33. เครื่องเล่นวีดีโอ   จ านวน    3   เครื่อง 
      34. ถังดับเพลิง    จ านวน    32   ถัง 
 35. ตู้ชั้นวางเอกสาร   จ านวน   2   ตัว 
 36. โต๊ะหมู่บูชา    จ านวน  1   ชุด 
 37. แท่นพิธีกร    จ านวน    2   ตัว 
 38. เครื่องพ่นหมอกควัน   จ านวน    2  เครื่อง 
 39. รถจักรยานยนต์   จ านวน     1   คัน 
 40. เครื่องวิทยุแม่ข่าย   จ านวน    1   เครื่อง 
 41. เครื่องวิทยุสื่อสารแบบมือถือ  จ านวน    29  เครื่อง 
 42. วิทยุเทปอัดเสียง   จ านวน    1   เครื่อง 
 43. เครื่องขยายเสียง   จ านวน    1   ชุด 
 44. โต๊ะเขียนแบบ   จ านวน    1   ตัว 
 45. รถเข็น    จ านวน     1    คัน 
 46. แผงกั้นจราจรปูองกันอุบัติเหตุ  จ านวน     10  แผง 

47. รถยนต์    จ านวน     1   คัน 
 48. รถยนต์บรรทุกน้ าเอนกประสงค์ จ านวน      1   คัน 
 49.ชุดอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย   จ านวน  1         ชุด 
 50.ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม  จ านวน  1         ชุด 
 51.เครื่องตัดกระแสไฟฟูาอัตโนมัติ  จ านวน  6 เครื่อง 
 52.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์  จ านวน  1 เครื่อง 
 53.ตู้เย็น    จ านวน  1 เครื่อง 
 54เครื่องหาพิกัดดาวเทียม  (GPS)  จ านวน  1 ชุด 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ซึ่งเดิมเกษตรกรในพ้ืนที่มีการท าการเกษตรแบบผสมผสาน     
โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน  ท าให้ในพ้ืนที่ของ อบต.แวงน้อย              
มีเกษตรกรที่ประสบผลส าเร็จสามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  และรวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบ             
ได้  ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเอาไว้ว่า“ อบต.แวงน้อยเมือง
น่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ”
ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะน าไปสู่การบรรลุถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนา คณะผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการเช่นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนา องค์ความรู้ของเกษตรกร เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจและน าไปปรับใช้ และโครงการที่มีลักษณะการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในการท าการเกษตร
ผสมผสาน  อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพ่ือท าการเกษตร            
ของเกษตรกรให้เพียงพอตลอดทั้งปี  

 

ด้านการคมนาคม การสัญจรการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดของเกษตรกรต าบลแวงน้อย 
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับเส้นทางสายเอเชีย สาย 2065 สามารถเดินทางเข้า
อ าเภอแวงน้อย อ าเภอพล หรือการเดินทางระหว่างจังหวัด เช่นจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมาก็สามารถ
เดินทางได้อย่างสะดวกเช่นกัน  ด้วยศักยภาพในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยแล้วจึงได้ก าหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยไว้ดังนี้  

 

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการท าการเกษตรแบบผสมผสานและน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาคุณภาพคน คุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน   

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี  ๓ 
แผนยุทธศาสตร์  
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บทท่ี  ๓   แผนยุทธศาสตร ์

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เปูาหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนเพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ บรรลุเปูาหมาย โดยสามารถแก้ไขปัญหาและ
ความสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น  
 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ได้น าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแผนระดับชาติ (national plan ) 
นโยบายรัฐบาลแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์)แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 
 วิสัยทัศน์   

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาค       
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม 
 2.) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้
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 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
 1.การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีฐานการ
พัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเป็นเครื่องมือ
สร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทยรวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 
 2.การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการ         
มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่
หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครอง
ทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 4.การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม            
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคมส่งเสริมวัฒนธรรม
การเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้
เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มี
คุณภาพสูงมีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็น
ประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อ
เพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1.การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มีความพร้อมให้
มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันสนับสนุนการกระจายตัวและ
ส่งเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
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 2.การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย 
สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมีการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการ
ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้ อมสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิ
มนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 
 3.การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สร้าง
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการ
คลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 4.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน มีนิสัย
ใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรกลุ่ม
บุคคลชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึง
ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและ
สนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 5.การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาบทบาท
ของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และยอมรับความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพใน
สังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการ
ไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
 1.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษาปูองกันและ
คุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินใน
ที่ดินใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น 
สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหาร
จัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริม
ค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

 2.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพ
พ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐาน
เพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆที่
เหมาะสมทางการเกษตรรวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่าง
ต่อเนื่องและท่ัวถึง 
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 3.การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให้ร่วม
ท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชนสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตร
และอาหารยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่า
ระดับสากลส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและ
องค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกรเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
 4.การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้างหลักประกันรายได้           
ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ส่งเสริม
ระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนา
สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจาก
ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
 5.การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริม            
ให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรท าการเกษตรด้วยระบบ
เกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์ความรู้และการ
พัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของ
บุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความ
เข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

6.การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร
ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดให้มีระบบการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่
เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูก
จิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
 7.การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดยสนับสนุน
บทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
และวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและ
บูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหาร
และพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร 
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
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 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1.การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถ
สร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์สู่
อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 2.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา 
วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริม
การใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 3.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมมุ่งพัฒนาตลาดเงิน
และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความมั่นคงด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้
พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และ
กฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

 4.การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการด้านการเงิน
โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาทตลาดทุน
ในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้ างพ้ืนฐานทางการเงิน 
พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้
ของประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปูองกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้
ความส าคัญกับ 
 1.การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆมุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคน
และสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่
ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

 2.การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาค
ต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการ
แผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของ
พ้ืนที ่
 3.การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการปูองกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4.การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของ
กรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจทางเศรษฐกิ จเดิมและ
มหาอ านาจใหม่ 
 5.การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้าย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการก าหนดมาตรฐาน
ฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการ
ขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคน
ไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

 6.การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการ
ปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพ
และความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุ กเฉิน และร่วมมือในการ
ปูองกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

 7.การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหา
ก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและ
บริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทยเป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ในภูมิภาค 
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 8.การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
ภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเองในการใช้
ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและ
ดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 
 9.การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้ง
ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงก าไร 
 10.การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น
มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
 

 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับ 
 1.การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งรักษาและฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
บริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการ
บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่า
มีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

 2.การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการบริโภค
เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาค
คมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
 3.การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 4.การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และจัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัย
ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
สื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงาน
อาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ 
โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 
 5.การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิด
อุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 6.การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี              
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์
การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือใน
กลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.การควบคมุและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ าเสีย
ชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย การ
รั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิด
อุบัติภัยด้านมลพิษ 
 8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่ งส่ งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ 
สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพการบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ 
โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และ
เป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชนเพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ 
ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อ
การแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
 1.การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและ
ยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และแนวทางของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการจัดท านโยบาย รวมทั้ง
จัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 
 2.การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 
ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกัน และจัดท า
เป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เข้ากับนโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วน
ร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกัน รวมถึง
ก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการ
พัฒนาภาคที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 
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 3.การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัยเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทาง
ให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
 4.การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ         
ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติ
ที่มีอยู่ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนา
ระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
 5.การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ 
ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 6.การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จและ
ผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาในภาพรวม 
พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และการตรวจสอบ
ของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบความ
โปร่งใสและความส าเร็จ 
 

(2) การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้านดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาและยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต
ให้ทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก 

9. ยุทธศาสตร์การปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยิ่งยืน 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
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7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยาย
กิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา  

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (พ.ศ.2557 – 2560)    
(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น–มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 

 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่  27 พฤศจิกายน 2550 จัดบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มจังหวัดโดย มีจังหวัด
ขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย  จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด 
มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม“ ร้อยแก่นสารสินธุ์ ”กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  พ.ศ.2557 – 2560  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ บริบทของการพัฒนาที่ผ่านมาและในอนาคตรวมทั้งสภาพ
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยมียุทธศาสตร์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง ดังนี้   
 

วิสัยทัศน์ 
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง ) อุตสาหกรรม การค้า  การบริการการ

ท่องเที่ยว  และการลงทุนสู่สากล  ” เปูาหมายการพัฒนา เพ่ือ 
เป้าประสงค์ (เชิงวิสัยทัศน์) 

เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดพึงปรารถนาในระยะยาว  4  ปี  จึงได้ก าหนดเปูาหมาย
หลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้   
 1)เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน 
 2)เพ่ิมมูลค่าการค้า  การลงทุน  การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 
 3)พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 4)เตรียมความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ตัวช้ีวัดรวม 
1) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละของจ านวนแปลงที่ได้รับการรับรอง GAP 
3) ร้อยละมูลค่าภาคการค้าการลงทุนที่เพ่ิมข้ึน  
4) ร้อยละรายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เปูาประสงค์ ตัวชี้วัด  และ

กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์รวม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต  การแปรรูป  การค้า  พืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง 

1) เป้าประสงค์ 
     ๑.๑) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพที่ดี 
     ๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปและเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากสินค้าเกษตร 
2) ตัวชี้วัด 

2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนแปลงที่ได้รับใบรับรอง  GAP  
2.2) ร้อยละผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ที่เพ่ิมข้ึน 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก 
3.3) พัฒนาการค้า  การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม   

1) เป้าประสงค์ 
   ๑.๑) เพ่ิมมูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้กลุ่มจังหวัด  
   ๑.๒) มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับรองรับการลงทุน 
   1.3) เพิ่มผลิตภาพแรงงาน ในกลุ่มจังหวัด  
2) ตัวชี้วัด 

2.1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าของกลุ่มจังหวัด  
2.2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการลงทุนในกลุ่มจังหวัด  
2.3) ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมกลุ่มจังหวัด  

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  4  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน   
3.2) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญด้าน

อุตสาหกรรม   
3.3) ส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมส าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร   
3.4) จัดหาช่องทางการตลาดและสร้างเครือข่ายทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด   
1) เป้าประสงค์ 

   ๑.๑) รายได้จากการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน  
   ๑.๒) เชื่อมโยงการบริหารจัดการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอย่างเป็นระบบ  
    

2) ตัวชี้วัด 
2.1) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว  
2.2) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่  
2.3) รายได้จากการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมข้ึน  
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๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  

3.1) พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว  
3.2) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ  
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและช่องทางการตลาดด้านการท่องเที่ยว   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
1) เป้าประสงค์ 
   ๑.๑) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน  
   ๑.๒) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
 1.3) สู่พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน   
    

2) ตัวชี้วัด 
2.1) จ านวนคนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
2.2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์  3  กลยุทธ์  ดังนี้  
3.1) พัฒนาบุคลากรกลุ่มจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
3.2) พัฒนาปัจจัยการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  
3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน  

ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนา 
1. ข้าวหอมมะลิ 

- เป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพและมาตรฐานของโลก  ( valley of the best jasminerice) 
- สร้างมูลค่าเพ่ิมการแปรรูปผลผลิตข้าวหอมมะลิเชิงพาณิชย์ 
- ศูนย์กลางการวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิ  

2.ผ้าไหม 
-  ไหมไทยสู่สากล 

 3.ยกระดับการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
-  ฐานการผลิตและแปรรูปมันส าปะหลังเพ่ือการค้า 
-  ฐานการผลิตอ้อย  

 4.ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 5.การท่องเที่ยว 
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์โบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
- ท่องเที่ยวเชิงศาสนา/วัฒนธรรม (ไหว้พระ  4 เมือง  รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น  พระธาตุยาคู  

พระธาตุนาดูน  พระมหาธาตุเจดีย์ชียมงคล  
 6.ศูนย์กลางการศึกษา 

- เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยของภูมิภาค 
- การแลกเปลี่ยนนักศึกษาในอาเซียน 
- การน าผลงานการวิจัยไปใช้เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มจังหวัดในเชิงธุรกิจ 
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(4) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น            
       ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  

“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ” 

พันธกิจ 
         1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก   
        2.พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน    
        3.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
 เป้าประสงค์ 

1.อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน  และมีเสถียรภาพ 
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
3.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน  
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

อาเซียน  

ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  6  ยุทธศาสตร์ 
        1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน                                                                                                                                                                                             
       2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
       3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
         4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 5  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
 

(5)กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นประจ าปี 559–2563 
 

วิสัยทัศน์ 
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน” 

พันธกิจ 
         1.เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
        2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม  
        3.จัดการศึกษาในและนอกระบบให้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 4.สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ
ท่องเที่ยว 
5.พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปูองกันและบรรเทา สาธารณ

ภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
          6.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 

7.สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย  8   ยุทธศาสตร์ 

          ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
         ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
         ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
           ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืน   
         ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
         ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย  4   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารรูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
1.3 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
1.4 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

 2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชลให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย  
 2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  ประกอบด้วย  4    แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง

และ  มีคุณภาพ  
3.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  และการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของประชาชน 
3.4 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ   
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกอบด้วย 6   แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 4.1 การบริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
   4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
        4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าใต้ดิน และการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วม 
       4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
      4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2    แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย 2    แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
 6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 5    แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

  7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม  จริยธรรม  จิตรสาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว  
7.5 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 4 แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้  

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน   
8.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้เพ่ิมขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน  
 

 (6) นโยบายของผู้บริหาร  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย) 
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายที่ผู้บริหารได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแวงน้อย เมื่อวันที่  2 ธันวาคม  2556 ภายใต้ระเบียบกฎหมาย โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ  และยึดหลัก  4 ป  ในการบริหารงาน กล่าวคือ โปร่งใส เป็นธรรม 
ประหยัด ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การบริหารงานและการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยเป็นไปตาม
ภารกิจและเปูาหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงาน ไว้  10  ด้าน  ดังนี้ 

 

1.นโยบายด้านการเมือง/การปกครอง 
 1.1.จะส่งเสริมและเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 1.2.สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและให้เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และเที่ยงธรรม ตามระบอบประชาธิปไตย 
 1.3.ในการบริหารงานจะรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของสภาฯองค์การชุมชนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 1.4.จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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2.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร 

        การบริหารการจัดการองค์กรเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องมีการด าเนินการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลยใน
องค์กรและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ จึงจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่าง          
มีประสิทธิผล สามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และตอบสนองได้อย่างตรงเปูาหมายตาม
ความต้องการของประชาชน โดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1.จะด าเนินการบริหารงาน โดยยึดหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทุกด้าน โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นหน่วยงานที่บริการประชาชน ได้อย่าง
รวดเร็วมีประสิทธิภาพโดยจะบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค 
 2.2.จะให้ความส าคัญกับการให้บริการประสานงานกับพ่ีน้องประชาชนในการพัฒนาโดยเน้นการ
ให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ยิ้มแย้มแจ่มใส และเป็นมิตร 

2.3.จะส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานและจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของ อบต. ให้เพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและจะปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้รวมถึง  
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน ให้ร่มรื่น สะอาดและสวยงาม 
 2.4.จะร่วมกันพัฒนารายได้ของ อบต. เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และการจัดการ 

 2.5.จะปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีของ อบต.ให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 
2.6.จะส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

       3. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์กรภาครัฐจะต้องจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนให้ได้รับความ
สะดวก จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

3.1จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาและซ่อมแซม เส้นทางการคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างหมู่บ้าน 
และถนนเข้าสู่แปลงเกษตรกรรมจัดท าร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านเพ่ือให้มีความสะดวกและปลอดภัยแก่
ประชาชน โดยอยู่ในกรอบภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ให้กระจายครอบคลุมทุกหมู่บ้านอย่าง
เป็นธรรม 

3.2 จัดให้มีการก่อสร้างปรับปรุงดูแลและบ ารุงรักษาการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปา โดยด าเนินการ
จัดหาระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังขาดแคลน  เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง 

3.3 จะปรับปรุงและพัฒนาระบบแสงสว่างสาธารณะให้เพียงพอ โดยการสนับสนุนการจัดให้มีไฟฟูาและ
ไฟส่องสว่างทุกหมู่บ้านเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3.4 จะขยายเขตไฟฟูาลงสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
3.5 จะปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ  สระน้ า ชลประทานขนาดเล็ก แหล่งน้ าใต้ดินและขุดเจาะ

บ่อบาดาล เพื่อการอุปโภค บริโภค  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่การเกษตรและเพ่ือการแก้ไขปัญหาภัย
แล้งในพ้ืนที่   
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4. นโยบายด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
    การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนในต าบลแวงน้อยได้อยู่ดีกินดี และสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต และสามารถดูแลคนในครอบครัว ตลอดถึงมี
รายได้เสริม เป็นสิ่งที่กระผมต้องการให้เกิดขึ้นกับประชาชนชาวต าบลแวงน้อย  และเห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนในต าบลแวงน้อย โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ทรัพยากร และความต้องการของประชาชน 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ให้เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการผลิตและการจ าหน่าย 
4.3 จัดให้มีการศึกษาดูงานแก่กลุ่มอาชีพ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และศักยภาพที่ดีข้ึน 
4.4 ประสานกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
5.1 ส่งเสริมการศึกษาปฐมวัย มุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็ก เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทาง

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เต็มตามศักยภาพ ให้มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาในระดับขั้น
พ้ืนฐานต่อไป 

5.2 ปรับปรุง และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ก้าวสู่มาตรฐาน 
5.3 สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส และมีฐานะยากจน 
5.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกแห่ง 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชน ทั้งในระบบ และนอก

ระบบห้องเรียน 
5.6 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ทรงภูมิปัญญาในชุมชนได้มีส่วนในการจัดการเรียนรู้ในชุมชน 

ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

        6 นโยบายการพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีต่างๆ  
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชา วันวิสาฃบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา  เป็นต้น 
6.2 ร่วมจัดงานวันส าคัญของชาติเช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันพ่อ วันแม่ 
6.3 สนับสนุนและร่วมสืบสานประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ประเพณีบุญ

เดือน 3 บุญพระเวส บุญบั้งไฟ  บุญแห่เทียนพรรษา 
6.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่เยาวชนและประชาชน 
 

7. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและพัฒนากีฬาให้แก่ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน  
7.2 สนับสนุนให้มีอุปกรณ์เครื่องออกก าลังกายและลานกีฬาของทุกหมู่บ้าน 
7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาในทุกหมู่บ้าน 
7.4 จะพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่รอบหนองแวงสุ่มเพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออกก าลังกาย

ประจ าต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

35 
8. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในชุมชน ถ้าใน

ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งมีการบริหารจัดการได้ถูกต้อง จะท าให้ชุมชน
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีสภาพอากาศที่ดี และลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
เพ่ือให้ประชาชนมีสัมพันธภาพที่ถูกต้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะด าเนินการ ดังนี้ 
 8.1.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและบ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพแบบยั่งยืน 

8.2.สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.3.จะดูแลและปรับปรุงเกี่ยวกับระบบการก าจัดขยะมูลฝอยเพื่อให้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลทุก

หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 
8.4.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ และมีบทบาทด้าน

สาธารณสุขเพ่ิมขึ้น 
8.5.สนับสนุน และส่งเสริม มาตรการ การปูองกันโรคติดต่อทุกชนิด 
8.6.สนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8.7.มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนในการปูองกันและความเข้าใจในการ ดูแลรักษาสุขภาพอนามัย

อย่างทั่วถึง  

9.นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
9.1.จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ตามนโยบายรัฐบาลอย่างทั่วถึง 
9.2.จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) 
9.3.จะส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ หนึ่งต าบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย 
9.4.จะจัดหายานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อใช้ในกิจกรรม

บรรเทาสาธารณภัย 
9.5.จะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มที่ 
9.6.จะร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดให้ต าบลแวงน้อยปราศจาก

ยาเสพติดอย่างยั่งยืนและถาวร  
10.ด้านอ่ืน ๆ  
10.1  จะจัดกิจกรรมต่างๆ และโครงการต่างๆ ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาชนโดย

มุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก  
10.2 จะจัดท าโครงการต่างๆ ที่เกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
10.3 จะจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น 
10.4 จะประสานงานกับหน่วยงานราชการ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันนโยบายรัฐบาล ผ่านส่วนราชการ

ต่างๆ  ตลอดทั้งประสานของบประมาณเพ่ือพัฒนาต าบลแวงน้อย 
10.5 จะเครารพและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และร่วมกันพัฒนา
ต าบลแวงน้อย อย่างโปร่งใส ตลอดการท างาน 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วยขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพ้ืนที่เปูาหมายกลุ่มเปูาหมายและการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 

ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา 

พ้ืนที่เปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1.ถนนที่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตรยัง
เป็นหลุมเป็นบ่อ  

พ้ืนที่ต าบลแวง
น้อย 

 
 

- ผลผลิตทางการเกษตรยังเป็นสินค้าหลักของ
เศรษฐกิจระดับฐานรากของคนในพื้นท่ี   
- การพัฒนาระบบขนส่งการล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรจะช่วยให้ผลผลิตออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค  

2.ระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึง  
เนื่องจากมีครัวเรือนที่ตั้ง
ใหม่และอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 

ทุกหมู่บ้าน - ในอนาคตระบบพลังงานทดแทนจะมีบทบาท
ส าคัญโดยเฉพาะไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ การ
ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะจะสามารถแก้ปัญหาได้ใน
ระดับหนึ่ง 

3.ไฟฟูาสาธารณะยังไม่
เพียงพอส าหรับในจุดที่มี
ความจ าเป็นต้องติดตั้ง 

ทุกหมู่บ้าน - การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะในจุดที่มีความสี่ยงที่
จะเกิดอุบัติเหตุ และจุดเสี่ยงที่อาจเกิดปัญหา
ด้านอาญากรรมจะสามารถแก้ปัญหาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง   

ขอบข่ายและปริมาณของ
ปัญหา 

พ้ืนที่เปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4.ขาดระบบการบริหารการ
จัดการน้ าที่ดี เนื่องจากในฤดู
น้ าหลาก เกิดปัญหาน้ าท่วม 
และในฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

ทุกหมู่บ้าน การมีระบบการบริหารจัดการน้ าที่ดีถือว่าเป็น
การวางแผนการเตรียมรับกับปัญหาน้ าท่วมกับ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็น
การส่อสร้าง   ถังกักเก็บน้ าการขุดลอกคูคลอง
การสร้างรางระบายน้ า การเจาะน้ าบาดาล การ
ขยายเขตระบบประปา  

5.ขาดแหล่งน้ าเพ่ือท า
การเกษตร  

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- ในพ้ืนที่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมน้ าจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นท่ี    
- การพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ
การเพราะปลูกของเกษตรกร  

6.ชาดแหล่งน้ าเพ่ือการ
อุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอและ
ระบบประปาไม่สะอาด 

ทุกหมู่บ้าน - น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคเป็นปัจจัย ที่ส าคัญ
ในการด ารงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแลและจัดหาให้
เพียงพอ  

7.การใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ าที่มีอยู่ให้คุ้มค่า 

ทุกหมู่บ้าน - การพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า
จะช่วยให้ประชาชนมีทางออกในการประกอบ
อาชีพในอนาคต  
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2.ปัญหาด้าน
การศึกษา 

1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัยและเหมาะสมในการเสริม
พัฒนาการของเด็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดทั้ง

สองแห่ง  

- สื่อและอุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการกระตุ้นพัฒนาการของเด็ก 

3.ปัญหาด้ าน
ศ า ส น า
วั ฒ น ธ ร ร ม
ป ร ะ เ พ ณี
ท้องถิ่น 

1.วัฒนธรรมท้องถิ่น อันดีงาม  
ภู มิ ปัญญาชาวบ้ าน  ปร าชญ์
ชาวบ้านเริ่มสูญหายเนื่องจาก
ไม่ได้รับความสนใจจากคนรุ่นหลัง  

ทุกหมู่บ้าน - วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราญจนเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นอาจจะสูญ
หายไปทากไม่มีการด ารงรักษาไว้ 

4 .ปัญหาด้ า น
ส่ ง เ ส ริ ม
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ
พัฒนา เกษตร
ปลอดภัย 

1.ประชาชนมีความยากจนมี
ภาระหนี้สินมากเนื่องจากต้นทุน
สูงราคาผลผลิตทางการเกษตรต า
ต่ าและขาดการวางแผนในการ
ประกอบอาชีพ  

ทุกหมู่บ้าน 1.ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สิน
มากเนื่องจากต้นทุนสูงราคาผลผลิตทาง
การเกษตรต าต่ าและขาดการวางแผนใน
การประกอบอาชีพ  

2.เกษตรกรขาดความรู้ ในการ
เพาะปลูกพฤติกรรมและวิธีการ
เพาะปลูกข้าวเปลี่ยนไปท าให้ดิน
เสื่อมโทรม เนื่องจากการเผาฝาง
ข้าว การใช้สารเคมีท าให้ผลผลิต
ตกต่ า ต้นทุนสูง เกิดปัญหาหนี้สิน 

ทุกหมู่บ้าน - การเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะปลูกที่มี
ความสะดวกสบายมากขึ้นท าให้ผลผลิต
ตกต่ า ต้นทุนสูงขึ้นรายไม่ เพียงพอต่อ
รายจ่าย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
เพาะปลูกของเกษตรกร การรณรงค์การไม่
เผาฝาง การแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพเป็นอีกแนวทางหนึ่ งที่จะช่วย
แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน  

3.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูกาลการ
ท าการเกษตร  ไม่มีอาชีพที่
แน่นอนท าให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - สภาพอากาศ ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไป  
การพ่ึงพาการเกษตรตามฤดูกาลอย่าง
เดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

4.การขาดการรวมกลุ่ ม เ พ่ือ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็น
ก าลังส าคัญในระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชน  

ทุกหมู่บ้าน - ระบบการผลิตแบบกลุ่ มจะช่ วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีทั้งด้านต้นทุน  
แรงงานและผลผลิต  

5.ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในบา
นะที่ยากจนการลงทุนประกอบ
อาชีพยังขาดแคลนทุนทรัพย์  

ทุกหมู่บ้าน - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็งและนั่งยืน  
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณ              
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 6 สินค้าคุณภาพสินค้าการเกษตร
ตกต่ า การผลิตได้ผลิตไม่เต็มที่ไม่
มีตลาดรองรับผลผลิตที่ชัดเจน 

ทุกหมู่บ้าน - เ กษตรกรมีหนี้ สิ น เ พ่ิมขาดราย ได้           
ที่ เ พียงพอต่อการ เลี้ ย งชีพอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพผลผลิตราคาตกต่ า เกิด
การประท้วงส่วนราชการให้ออกมารับซื้อ
ผลผลิต 

7 เกษตรกรขาดการวางแผนการ
ผลิต โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่ส่ง
แปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 

ทุกหมู่บ้าน - ผลิตผลทางการเกษตรไม่ทันต่อความ
ต้องการ เสียเปรียบด้านการแข่งขันและได้
ราคาที่ต่ าลง 

8 เกษตรกรขาดความรู้ความ
เ ข้ า ใ จ ในก า รน า เ ทค โ น โ ล ยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเกษตรทั้ง
ด้านพืชและสัตว์ 

ทุกหมู่บ้าน การด าเนินการผลิตโดยสมัยเก่าไม่สามารถ
เพ่ิมผลผลิตตลอดจนปริมาณผลผลิตตาม
ความต้องการของตลาด 

9 ปัญหาด้านอาชีพหลักและ
อาชีพเสริม 

ทุกหมู่บ้าน -ประชาชนว่างงานมากขึ้นสืบเนื่องจากไม่
สามารถท าการผลิตพืชผลทางการเกษตร
นอกช่วงฤดูกาลได้ ประกอบกับภาวะ 
เศรษฐกิจประเทศย่ าแย่ 

10.ปัญหาการว่างงาน/ไม่มีงาน
ท าช่วงระหว่างรอการผลิตรอบ
ต่อไป 

ทุกหมู่บ้าน -ประชาชนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มี
อาชีพที่เสริมรายได้ของครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

1 ปัญหาสังคม 
1.1ปัญหาครอบครัวแตกแยก 

ทุกหมู่บ้าน เด็กและเยาวชนมีปัญหาขาดความรัก
ความอบอุ่นมากข้ึนน าไปสู่ปัญหาอ่ืน 

1.2 ปัญหายาเสพติด ทุกหมู่บ้าน การการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ิมขึ้น 
ก่อให้เกิดอาชญากรรมการการลักขโมย 
เพ่ิมข้ึน  

1.3 ปัญหาเด็กและเยาวชนมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

ทุกหมู่บ้าน ก า ร เ กิ ด ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุขโรคทางเพศสัมพันธ์เกิดเพ่ิม
มากขึ้น 

1.4ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม 
 

ทุกหมู่บ้าน ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างไม่ เป็นระเบียบ
เรียบร้อยมีความเห็นแก่ตัว การเอารัดเอา
เปรียบกันขาดความรักความสามัคคีใน
ชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณ 
ของปัญหา 

พื้นที่
เป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1ปั ญ ห า ก า ร บุ ก รุ ก พ้ื น ที่
สาธารณะประโยชน์ ปุาชุมชน 
เพ่ิมมากขึ้น ไม่มีแนวเขตพ้ืนที่
สาธารณะที่ชัดเจน 

ทุกหมู่บ้าน มีการบุกรุกพ้ืนที่ที่เป็นสาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชนเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ปุา
ชุมชน แหล่งน้ าสาธารณะมีปริมาณลดน้อยลง
เกิดภัยธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลง 

7. การพัฒนา 
แหล่งน้ า 

1.การขาดแคลนน้ า และแหล่ง
น้ าไม่ได้รับการบ ารุงดูแลรักษา 
 

ทุกหมู่บ้าน แหล่งน้ าสาธารณะในต าบลไม่ ได้รับการ
พัฒนาไม่สามารถกักเก็บน้ าและบรรเทาความ
เดือดร้อนการขาดน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค
มากยิ่งขึ้น 

2.ปัญหาโครงข่ายระบบการ
กระจายน้ า ชลประทาน ไม่
ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ไม่ทั่วถึง 

ทุกหมู่บ้าน ระบบการกระจายน้ า การชลประทานไม่
ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบล ท าให้
พ้ืนที่บางส่วนสามารถผลิตพืชผลทางการ
เกษตรได้ตลอดปี แต่พ้ืนที่ส่วนใหญ่กลับไม่มี
น้ าเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

8 การพัฒนา
สาธารณสุข 

1.ยังไม่มีการคุ้มครองผู้บริโภค
อย่างจริงจัง 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนถูกเอาเปรียบเสียเปรียบจากการ
อุปโภคบริโภค 

2. ปัญหาการจัดการขยะ
ภายในต าบล 

ทุกหมู่บ้าน ขยะมีปริมาณตกค้างในต าบลมากขึ้นปัญหา
มลภาวะทางอากาศ ปัญหาโรคระบาด 

3. ขาดการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสุขภาพพลานามัย 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนเจ็บปุวยง่าย มีสุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรง อ่อนแอ 

9 . ก า ร พั ฒ น า
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
ปกครองและการ
บริหาร 

1. ประชาชน เยาวชนยังขาด
ความรู้ ค ว าม เข้ า ใ จ ในกา ร
ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ทุกหมู่บ้าน เกิดปัญหาความขัดแย้งในชุมชน ประชาชน
เข้าใจประชาธิปไตยในทางที่ผิด ตกเป็นเหยื่อ
การเมือง 
 

10 .การ เตรี ยม
ความพร้อมเข้าสู่
ป ร ะ ช า ค ม
อาเซียน 

1. เจ้าหน้าที่และประชาชนไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาเพ่ือนบ้านสื่อสารระหว่าง
กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกหมู่บ้าน เ จ้ า ห น้ า ที่ แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ติดต่อสื่อสารกับชนชาติอ่ืนที่เข้ามาประกอบ
ธุรกิจในพ้ืนที่ 
 

2. ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้ า ใจ  เนื้ อหาสาระที่
ส า คั ญ เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะช า ค ม
อาเซียนอย่างแท้จริง 

ทุกหมู่บ้าน ประชาชนพลาดโอกาสในการด าเนินกิจกรรม
ทางด้านธุรกรรม การค้าการลงทุนในพ้ืนที่ 
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ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม 

 การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเป็นการน าข้อมูลด้านผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง
กายภาพในมิติพ้ืนที่จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมชุมชนพอจะสรุปได้ว่าแวงน้อยเป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็น
ส่วนใหญ่ ศักยภาพผังเมืองโดยรวมขององค์การบริหารส่วนแวงน้อย มีดังนี้ 

 

1. แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อยมีแหล่ง
น้ าประกอบด้วย หนองแวงสุ่ม หมู่ 13 หนองอีโล หมู่ 5 หนองผักหวาน หมู่  8 หนองละเลิงหมู่ 4 หนองละเลิงทุ่ง 
หมู่ 11 หนองผักบุ้ง หมู่  2  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
ได้แต่พ้ืนที่การเกษตร ส่วนใหญ่เป็นที่ดอน สภาพดินเป็นดินดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีบึง หนองน้ า สระที่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินและประกอบกับอยู่ในพ้ืนที่ดอนจึงยากต่อ
การผันน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ าแห่งอ่ืนอีกทั้งพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่นอกเขตชลประทาน ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้ง
ภายในและปัจจัยภายนอกแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย จึงประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี ดังนั้นหากจะมีการ
แก้ปัญหานี้จึงต้องมีการแก้ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐ 
ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน  ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

 2. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  พ้ืนที่ต าบลแวงน้อยส่วนใหญ่ประชาชนใช้เป็นพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย  
ที่ดินส่วนใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ซึ่งมีทั้งที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินเองการเช่าที่ดินเพ่ือเพ่ือการเกษตรกรรมที่ดินมีทั้งท่ีเป็น โฉนดที่ดิน นส.3 ที่ดินที่เป็น ส.ป.ก.ที่ดินตามแบบ ทบ.
5 และท่ีดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิการถือครองอีกจ านวนหนึ่ง  ตลอดจนที่ดินสาธารณะประโยชน์และที่ราชพัสดุของ
หน่วยงานราชการอ่ืนๆในพ้ืนที่อีกจ านวนมากที่ดินที่ประชาชนหรือเกษตรกรถือครองกรรมสิทธิ์นี้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543  

3. โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมสัญจรระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด พ้ืนที่ต าบลแวงน้อย มีถนนทางหลวง
หมายเลข 2065 ตัดผ่านต าบลแวงน้อย จากถนนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่านอ าเภอพล อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น ถึงจังหวัดชัยภูมิ  นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเพ่ือการขนถ่ายพืชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรออกสู่
ตลาดกลางเส้นทางดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพของถนนสัญจรให้มีคุณภาพที่สามารถรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและปริมาณการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรเพ่ือการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 

เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบลแวงน้อย เห็นได้ว่าพ้ืนที่ถูกก าหนดในร่าง
ข้อก าหนดผังเมืองรวมชุมชน สามารถที่จะท าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านสัตว์  การส่งเสริม
สถานประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อก าหนดเช่น ร้านจ าหน่ายก๊าซ สถานที่ใช้ก๊าซ และสถานที่จ าหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ 
การจัดสรรที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยสามารถส่งเสริมการจัดการสิ่ งแวดล้อมภายในต าบล การให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆ ของ
ประชาชนในต าบลได้ 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคต            
ของทอ้งถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย และสภาพความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึง โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น ซึ่ งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นใน
ปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า“ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน”ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน
ในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) 
จุดอ่อน (Weak-W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค (Threat-T) เป็นเครื่องมือ 
สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 

1.จุดแข็ง (Stength-S) 
                      (1) ประชาชนในพ้ืนที่มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดีซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือต่อการพัฒนา

ภายในต าบล 
 (2) ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ค่อนข้างมีศักยภาพมีความรู้ ความสามารถใน
เกณฑ์ดีสามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนและสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในงานของราชการได้ 
 (3) ผู้น าชุมชนเข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือการวางแผนพัฒนาชุมชนกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแวงน้อยและหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  (4) มีหอกระจายข่าว/บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้านท าให้ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กร มีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 
          (6) เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านถึงหมู่บ้าน ถึงอ าเภอและถึงจังหวัดอยู่ในสภาพดี มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 2065 ผ่านหลายหมู่บ้านในต าบล ซึ่งมีรถประจ าทางวิ่งตลอดวัน 
 (7) มีทรัพยากรธรรมชาติปุาไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
 (8) มีเงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆที่มีอยู่ในหมู่บ้านพอสมควร 
 (9) มีศูนย์บริการอินเตอร์เน็ทต าบล 
 

2.จุดอ่อน (Weakness – W) 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนเป็น

เหตุท าให้เกิดปัญหาภัยแล้งทุกปี   
(2) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทรายขาดความอุดมสมบูรณ์และดิน

เค็มเป็นบางพื้นที่ มีปุาเสื่อมโทรม สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้งพ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 
(3) ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน/ต าบล/เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
(4) การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
(5) อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
(6) รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึนขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
(7) การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
(8) ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
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(9) ในพ้ืนที่มีจ านวนประชากรแฝงที่ยากต่อการควบคุมดูแล มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นและ

อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
 (10) พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน ทางสัญจร ไฟฟูา แหล่งน้ า การสาธารณูปโภคอ่ืนๆยัง

ด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่ไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน     
 (11) ดินเสื่อมคุณภาพ 
 (12) ไม่มีสถานีอนามัยประจ าต าบล 
            3. โอกาส(Opportunity- O)       

(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง รัฐต้อง
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เองโดยค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลั กในการจัดท า
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความเป็น
อิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารการจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  

(2) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่นโดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้านท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณการ
ฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ท าให้
สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

(3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสานเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนกระตุ้นให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

(4) รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน                
เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

(5) มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐเน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

(6) การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่นจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมี
ศักยภาพมากขึ้นและผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากข้ึน 

(7) องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัวและ
เกิดพัฒนาในทุกด้าน 

(8) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อยู่ในเขตอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
(9) องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกท าให้การขนส่งสินค้าและการ

เดนิทางไปเขตอ่ืนๆได้สะดวก  
(10) รายได้ อบต.มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน/ อัตราก าลังพนักงาน อบต.มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 (11) เส้นทางการคมนาคมสะดวก/ อยู่ใกล้อ าเภอพลซึ่งเป็นอ าเภอที่มีการตั้งโรงงานเพ่ิมข้ึน 
 (12) อยู่ในอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/ตั้งอยู่ติดเขตเทศบาลต าบลแวงน้อย
และท่ีว่าการอ าเภอแวงน้อย 
 (13) มีพื้นท่ีที่มีศักยภาพสามารถน ามาพัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในต าบลได้(หนองแวงสุ่ม) 
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  4. อุปสรรค ( Threat - T)       
(1) สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่ งผลต่อการพัฒนา

ท้องถิ่นท่ีไม่มีความต่อเนื่องกันมักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 
(2) ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้มฟุุมเฟือยให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย สนใจอารยะ

ธรรมต่างชาติมากขึ้น 

(3) เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น าไปสู่ปัญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
นั้น                 

(4) การเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม เป็นต้น 
(5) ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดปัญหาได้หมดสิ้น  
(6) ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 
(7) มีงบประมาณไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหน้าที่ 
(8) การประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท า 

  (9) ปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(10) ทัศนคติของผู้น าเก่าบางคนยังไม่เปิดรับระบบการบริหารงานท้องถิ่น 
(11) ยังมีลักษณะการชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายปูายสีขาดคุณธรรมของกลุ่มคนบางกลุ่ม 
(12) การรวมกลุ่มภาคประชาชนยังมีน้อยและยังไม่เข้มแข็งพอ 
(13) จิตส านึกของเยาวชนอนาคตของต าบลในการรักถิ่นฐานบ้านเกิดมีในระดับค่อนข้างต่ า 
(14) ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้มฟุุมเฟือยให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อยสนใจอารยะ

ธรรมต่างชาติมากขึ้น 
(15) บุคคลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมีน้อยลง ไม่ได้รับการยกย่องมากเท่าท่ีควร 
(16) สถาบันทางศาสนาจัดกิจกรรมด้านศาสนาบ่อย แต่ประชาชนยังมีความอิจฉาริษยาชิงดีชิงเด่นกันอยู่

ซึ่งสวนทางกันกับจ านวนกิจกรรมที่จัด 
 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT Analysis และจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาโดยจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหาขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ความร้ายแรงและความเร่งด่วน 
โดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูล
ฝอย ปัญหาสุขภาพ ปัญหาการศึกษาและคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามล าดับ โดยมีเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ต้องการให้ “สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น” 
 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 
 

“ต าบลแวงน้อยเมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
สืบสานวัฒนธรรมประเพณี” 

 

พันธกิจ   การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย (Mission) 
1.พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครื อข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ให้มี

ประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
2.ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

         3.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ
ทั่วถึง   
 4.สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

5.ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกายและนันทนาการ 
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6.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
7.พัฒนาส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  อนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
9.พัฒนาคุณภาพคนและสังคมและระบบบริการด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
10.พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา /เป้าประสงค์ (Goals) 
1.การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ีมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
2.ไม่เกิดการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดและอบายมุขในพ้ืนที่ทุกประเภท  

         3.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมได้มาตรฐานและทั่วถึง   
 4.มีการจัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

5.ประชาชนให้ความสนใจในการเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกายและนันทนาการ 
6.มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
7.การเกษตรในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8.ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถิ่น  
9.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับการบริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
10.มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ประจ าปี  2559 – 2563 

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์  8  ยุทธศาสตร์ 16   แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
          ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน  
         ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
         ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  
           ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยังยืน   
         ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ   
         ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
           ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 2   แนวทาง 
1.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร  

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  2  แนวทาง  
2.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารรูปการอย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 
2.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง  ประกอบด้วย  3    แนวทาง 
3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท้ังในและนอกระบบอย่างทั่วถึง         

และมีคุณภาพ  
3.2 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
3.3 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ    
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯประกอบด้วย 3   แนวทาง  

 4.1 การบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้น
น้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
        4.2 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติแหล่งน้ าใต้ดินและการบริการจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
        4.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน   
      

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  1 แนวทาง  
 5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย  1  แนวทาง  
 6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ ประกอบด้วย 2   แนวทาง  
7.1 อนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7.2 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  
8.1 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

แบบ ยท.01 

 
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแก่น 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้
มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการ
แข่งขัน 

2. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคง และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

5. การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจาก
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และอาเซียน 
 

6. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา  
1.1 เพิ่มประสิทธภิาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาค
การเกษตร ภาคบริการ ภาค
ท่องเที่ยว 
1.2 เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันของ otop และ 
SMEs 
1.3 ส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ และอุตสาหกรรมสี
เขียว 

กลยุทธ์การพัฒนา  
2.1 พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข   
2.2  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพื้นฐานและขยาย
โอกาส  2.3  สร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข   2.4  อนุรักษ์
สร้างสรรค์สืบสานศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์การพัฒนา   
3.1  อนุรักษฟ์ื้นฟูรักษา
ทรัพยากรปาุไม้และสัตว์
ปุาอยา่งมีส่วนร่วมและมี
การใช้ประโยชนจ์ากปุา
อย่างยั่งยืน 
3.2  อนุรักษแ์ละฟื้นฟู
ทรัพยากรดินแบบมีส่วน
ร่วม 
 3.3  อนุรกัษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรน้ าโดยการ
บริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม 
3.4 สร้างสังคมและเมือง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

กลยุทธ์การพัฒนา   
4.1  สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์และ
ส่งเสริมประชาธิปไตย 
4.2รักษาความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย
ภายใน 
4.3ปูองกันปราบปราม
และบ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติด 
4.4ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัตภิัยทางถนน 
4.5พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการภัยจาก
ธรรมชาติ   

กลยุทธ์การพัฒนา  
 5.1 เพิ่มศักยภาพ
โครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งในการเชื่อมโยงกับ
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
5.2 เสริมสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศใน
กลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มน้ าโขง
และนานาชาต ิ
 

กลยุทธ์การพัฒนา   
6.1  ส่งเสริมการบริหาร
จัดการแบบมีสว่นร่วม   
6.2  พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศและ
การส่ือสาร    
6.3  เพิ่มขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย พ.ศ. 2559-2563 
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1.การพัฒนาเศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 

2. การพัฒนาคุณภาพ
คนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

4. การเสริมสร้างความ
มั่นคง และความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 
 

5. การเพิ่มศักยภาพของ
เมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
 

6. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวัดขอนแก่น 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ชุมชนเมือง
และชนบทอยา่งทั่วถึงและ
เป็นระบบ 
2. พัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพ
ระบบเครือข่ายการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 
3. พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภยัในเขตเมือง
และชุมชนแบบมีสว่นร่วม 
 

แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบการ
ให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาด
และปลอดภยั 
3. พัฒนาจังหวัดเพือ่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนและเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆ
อย่างสมดุล 
  
 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ 

5.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

6.การเสริมสร้างสุขภาวะ 7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมฯ 

8.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบอยา่ง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศและการกีฬาเพื่อ
ออกก าลังกาย 
3. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตามศักยภาพของ
ประชาชน 
4. ส่งเสริมและปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1. บริหารจัดการ อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
แบบบูรณาการและยั่งยืน 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่ม
พื้นที่ปุา ให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
3. พัฒนาฟื้นฟแูหล่งน้ า 
แหล่งน้ าใต้ดินและการ
บริหารจัดการน้ าอยา่งเป็น
ระบบ  
4. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน 
5. สร้างสังคมและพลเมือง
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้
ภาคการเกษตร 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาระบบบรกิารด้าน
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่า
เทียม 
2. พัฒนาระบบบรกิารทาง
สังคมให้มีคุณภาพ และ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่า
เทียม 
 

แนวทางการพฒันา 
1. เสริมสร้างค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน 
2. อนุรักษ์ สืบสานท านุ
บ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
3. พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง 
4.พัฒนาส่งเสริมการ
พาณิชย์การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริม กระบวนการ
เรียนรู้ และการน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ 
 
 

แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่ประชาชน 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม
ใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรให้เพิ่มขึ้นและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายของ
ภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.
แวงน้อย  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท.ใน
เขตจังหวัด
ขอนแก่น 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ 

5.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

6.การเสริมสร้างสุข
ภาวะ 

7.การสร้างเสริม
ทุนทางสังคมฯ 

8.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1. พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายการปอูงกันและ
บรรเทาสาธารณภยัใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขอย่าง
เป็นระบบ 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

แนวทางการพฒันา 
2.1 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
และเป็นระบบ 
2.2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทางคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้
ทั่วถึง 
 
 

แนวทางการพฒันา 
3.1  พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 
3.2  พัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนการกีฬาสู่ความ
เปน็เลิศและการกีฬาเพื่อ
ออกก าลังกาย 
3.3. ส่งเสริมและปลูกฝัง
ค่านิยม 12 ประการ 
 
 

แนวทางการพฒันา 
4.1. บริหารจัดการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มพื้นที่ปุา ปุา
ชุมชน และปุาต้นน้ าล าธาร
ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.2 พัฒนาฟื้นฟแูหล่งน้ า 
แหล่งน้ าใต้ดินและการ
บริหารจัดการน้ าอยา่งเป็น
ระบบ และมีประสิทธภิาพ
โดยประชาชนมีสว่นร่วม 
4.3. เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย  
 
 

แนวทางการพฒันา 
5.1  พัฒนาส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

แนวทางการพฒันา 
6.1. พัฒนาระบบบรกิาร
ด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ และเขา้ถึงได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียม 
 

แนวทางการพฒันา 
7.1 อนุรักษ์ สบืสานท านุ
บ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
7.2 พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง 
 
 

แนวทางการพฒันา 
8.1. ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาขีดสมรรถนะ
ของบุคลากรพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบรกิาร
ประชาชนอยา่งต่อเนื่อง 
8.2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายของ
ภาคประชาชน 
 
 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ 

5.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

6.การเสริมสร้างสุขภาวะ 7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมฯ 

8.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

Strategy  Map 

1.กิจกรรมพัฒนาความรู้
และทักษะการดูแลสุขภาพ
การสร้างสุขภาวะชุมชนที่ดี
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาระบบ
บริการด้านสาธารณสุขมูล
ฐานของชุมชน 
3.โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถทกัษะ
เกี่ยวกบัการแพทยแ์ผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การ
นวดแผนไทย 
 

1.กิจกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้ 
2.กิจกรรมการเพิ่มขีดความ
สามรถทางการแข่งขันของ
กลุ่มอาชีพเพือ่การเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรโดยเน้น
คุณภาพให้ตรงต่อความ
ต้องการตลาดกลุ่มอาเซียน 
4.โครงการ/กิจกรรม
ส่งเสริมปรับปรุง อนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวใน
ชุมชน 
5.กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงามแก่
เด็กและเยาวชน 
6.กิจกรรมการสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่
เย็นเป็นสุข การอนุรกัษ์ 
สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา 
ศิลปะ จารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 

 

1.โครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดิน
เพื่อการเกษตรด้วยเกษตร
อินทรีย ์
2.กิจกรรมการอนุรกัษ์และ
ฟื้นฟูดินเพื่อการเกษตรที่
เหมาะสมกับพืช 
3.กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการ
พัฒนากลุ่มอาชพีอย่าง
ยั่งยืน 
 

1.กิจกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถของบุคลากร
ให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงและรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.กิจกรรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการส่ือสาร
ให้ทันสมัยและบริการ
ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ของท้องถิ่น 
4.กิจกรรมการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ การ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในและการวางแผน
พัฒนาชุมชนอยา่งยั่งยืน 
5.กิจกรรมการส่งเสริมการ
บริหารจัดการองค์กรโดย
เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการตามหลกัธรรมาภิ
บาลการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

1.กิจกรรมสร้างความ
เข้มแข็งชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 
การปูองกันภัยสาธารณะภัย  
2..กิจกรรมการส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้และการมีส่วน
ร่วมด้านสิทธิมนุษยชน 
กฎหมายทัว่ไปและ
ข้อบังคับสังคมและชุมชน 
3..โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ชุมชนระงับ
ยับยั้ง ปอูงกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่
แบบบูรณาการ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แวงน้อย 

ผลผลิต/โครงการ 
แบบ ยท.02 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 

3.การพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ 

5.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

6.การเสริมสร้างสุขภาวะ 7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมฯ 

8.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ พัฒนาการ
คมนาคมขนส่งอย่างเป็น
ระบบ 
2.กิจกรรมการก่อสร้างถนน
เส้นทางคมนาคมสัญจรให้มี
ความปลอดภยั สะดวก 
สะอาด มีมาตรฐานที่ดีและ
เช่ือมโยงต าบลใกล้เคียง
อย่างมีประสิทธภิาพ 
2.กิจกรรมการปรับปรุง 
ซ่อมแซม รักษาถนน
เส้นทางเดิมให้มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น 
3.กิจกรรมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆใน
เขตพื้นที่ต าบลเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในการเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐานและขยายโอกาส 
การมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการจัดการศึกษา 
2.กิจกรรมการเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
3.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ด้านกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
4.กิจกรรมการปรับปรุง 
พัฒนาลานกีฬา สวน
สุขภาพ สวนสาธารณะเพื่อ
การออกก าลังกาย 
5.กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
เสริม การพัฒนากลุ่มอาชีพ
ในชุมชน 
6.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้การประกอบอาชพี
ด้านเกษตรกรรม 
 

1.กิจกรรมการอนุรกัษ์ฟื้นฟู
ปุาไม้และสัตว์ปาุในชุมชน
แบบบูรณาการอยา่งยั่งยืน 
2.โครงการพัฒนา ฟื้นฟู
แหล่งน้ าสาธารณะ การ
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ าและระบบการ
ชลประทาน 
3.กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 
4.กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการน้ า
เสียในชุมชน 
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3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสัิยทศัน์ ต าบลแวงน้อยเมืองหน้าอยู่  แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  บริหารบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล  สืบสานวัฒนธรรมประเพณี  

พนัธกจิ 

พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ

ระบบเครือข่าย
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในพื้นที่ให้มี

ประสิทธิภาพและ
ทั่วถึง 

ส่งเสริมสนับสนุน
การปูองกันและ
ปราบปรามยา

เสพติด 

พัฒนาระบบ     
สาธารณูโภค      

สาธารรูปการและ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ

ทั่วถึง 

สนับสนุนการจัด
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก

ระบบให้ได้
มาตรฐานและ

ทั่วถึง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเล่น

กีฬาเพื่อออก
ก าลังกายและ
นันทนาการ 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการและ

ยั่งยืน 

พัฒนาส่งเสริมการ
ท าการเกษตรแบบ

ผสมผสานตาม
แนวทาง ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
 

เสริมสร้างคุณธรรม  
จริยธรรม อนุรกั 
สืบสานท านุบ ารุง

ศาสนา    
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม

และระบบบริการ
ด้านสุขภาพ ให้มี

ประสิทธิภาพ
และทั่วถึง 

 

พัฒนาระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีโดยมี
ส่วนร่วมจากทุก

ภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 

ประขาขน มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  ได้รับการ
ดูแลด้านสุขภาพและ

การบริการด้าน
สวัสดิการสังคมอย่าง

ทั่วถึง 

ประชาชนได้รับการ 
ศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทั้งใน
ระบบและนอกระบบ

การศึกษา รวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

 

การได้รับบริการด้าน
สาธารณูปโภค
สาธารรณูปการ  

โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความสะดวกและเสมอ

ภาค 

ประชาชนมีอาชีพและ
มีรายได้พอเพียง 

ส่งเสริมประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ 

1.การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน 

2.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การพัฒนาศักยภาพ
พลเมือง 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรฯ 

5.การพัฒนาการเกษตร
ยั่งยืน 

6.การเสริมสร้างสุขภาวะ 7.การสร้างเสริมทุนทาง
สังคมฯ 

8.การพัฒนาการบริหาร
ภาครัฐ 
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แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง
และเป็นระบบ 
 

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 

 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

แนวทางการพฒันา 

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและให้ทั่วถึง 

 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

2. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
 

3. ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
 

1. บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

2. พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  

 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน          
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 
แนวทางการพฒันา 
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แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 

6. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
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1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้
เพ่ิมข้ึน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการ

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันา 

1. อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

2. พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ให้เข้มแข็ง 

 

7. ยุทธศาสตร์การสร้างเสรมิทุนทางสังคมฯ 
 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาค
ประชาชน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี  4 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

55 
บทที่  4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลแวงน้อย จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา รวม 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 16         
แนวทางการพัฒนาเพ่ือเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้บรรลุเปูาประสงค์  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน  
 

พันธกิจ    
1. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมี

ความสงบเรียบร้อย   
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
       1. จ านวนสมาชิกอาสาสมัคปูองกันภัยฝุายพลเรือนมีจ านวนครบตามเกณฑ์ก าหนด 
 2. อาสาสมัคปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้รับการฝึกอบรมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน  
 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 4. ปัญหายาเสพติดในต าบลและหมู่บ้านได้รับการแก้ไขอย่างบูรณาการ  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

1.จัดฝึกอบรมเพ่ิมจ านวนสมาชิกอาสาสมัคปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน 
2.อาสาสมัคปูองกันภัยฝุายพลเรือนได้รับการฝึกอบรม
ทบทวนความรู้  
3.กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
4.จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือปูองกันภัย
ต่างๆ 

2.ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ 

1.จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการเพ่ือปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุขในพื้นที่  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส านักปลัด 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  

แบบ ยท.03 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
 

พันธกิจ    
1. จัดให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและเป็นระบบ  
2. ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง/และซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มี

ความสะดวกและได้มาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมการคมนาคมขนส่ง   
เป้าประสงค์ 

1. การคมนาคมขนส่งสะดวก ปลอดภัยและมีถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสัญจรไป - มาสะดวกข้ึน  
2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก ปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง  
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
       1. ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรไปมาสะดวกข้ึน  

2. ถนนทุกสายสามารถใช้งานได้ตลอด 
3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ (ไฟฟูา ประปา ระบบการสื่อสาร)มีความสะดวกปลอดภัยได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่าง
ทั่วถึงและเป็นระบบ  

1.ระบบประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน  
พอเพียงและท่ัวถงึ 
2.มีการขยายเขตไฟฟูาที่ท่ัวถึง 
3.ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วและท่ัวถึง 
 

2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  

1.จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนหินคลุก/ถนน
ดิน ที่ได้รับการก่อสร้าง 
2. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนหินคลุก/ถนน
ดิน ที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม  
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กองช่าง  

 

ความเชื่อมโยง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน    
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพพลเมือง    
 

พันธกิจ    
1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ึนพื้นฐานเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและการศึกษานอกระบบ 
2.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือการออกก าลังกาย 
3.ส่งเสริมและปลูกฝัง ค่านิยม  12  ประการ คุณธรรม  จริยธรรม  ที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  
 

เป้าประสงค์ 
 1.ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพ ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
 2.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีการเล่นกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย ที่เหมาะสมตามสภาพวัย 

3.ประชาชนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามนโยบายค่านิยม 12 ประการ เด็กเละเยาวชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1.เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ ในพ้ืนที่ได้รับอาหารเสริมนมและอาหาร  

กลางวันครบทุกคน  
2.การพัฒนาการศึกษาในพ้ืนทีใ่ห้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
3.การเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของประชาชน   
4.ค่านิยมท่ีดีที่พึงประสงค์ของเด็กและเยาวชน   

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ  

1.นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอาหารเสริมนม และ
อาหารกลางวัน 
2.กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาและยกระดับการศึกษาให้
มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

2.พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือออกก าลัง
กาย 

1..กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออก
ก าลังกายของประชาชน   

3.ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 1.กิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างค่านิยมให้แก่เด็กและ
เยาวชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- กองการศึกษา  

 

ความเชื่อมโยง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง   
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4.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

พันธกิจ  
1.การบริหารจัดการอนุรักษ์พ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพ้ืนที่ปุา และปุาต้นน้ าล าธารให้

เกิดความอุดมสมบูรณ์  
2.ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดิน พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ าทางธรรมชาติ แหล่งน้ าสาธารณะ  
3.เพ่ิมประสิทธิภาพการก าจัดขยะ  สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย ให้ถูกต้องตามหลักการสุขาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความสมบูรณ์ของปุา  
2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ  
3. การบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 1. กิจกรรมที่ด าเนินการในการฟื้นฟูสภาพปุาชุมชน ปุาสาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 2. แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าสาธารณะที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการ
บริโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรได้อย่างเพียงพอ 
 3. การจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เป็นระบบ ปริมาณขยะตกค้างในชุมชนลดน้อยลง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. การบริหารจัดการ  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ปุา  ปุา
ชุมชน  และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

1.กิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์  พื้นฟูการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์และคงอยู่อย่างยืน  
2.จ านวนพื้นที่ปุาในพื้นที่เพ่ิมขึ้น 

2.พัฒนาพื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม  

1.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
2.จ านวนแหล่งน้ าในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
3.กิจกรรม/โครงการที่ฟ้ืนฟู  แหล่งน้ าและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและ
ต้นน้ าล าธาร  

3.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  
และน้ าเสีย  

1.จ านวนปริมาณขยะที่ตกค้างในพ้ืนที่ลดลงหรือหมดไป 
2.กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมการบริหารการขยะและ
สิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่  

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส านักปลัด ส่วนการเกษตร /กองช่าง 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  
 

พันธกิจ  
1.พัฒนาส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการท าการเกษตรและพัฒนาส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ 
1.ประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้การท าการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการท าการเกษตร 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
 1.การเกษตรในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการท าการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

1.กิจกรรม/โครงการที่ให้ความรู้และส่งเสริมการท า
การเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.กิจกรรม/โครงการที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง  
3.กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส่วนการเกษตร  

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ  
 

พันธกิจ  
1.พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม  
2.การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนในพ้ืนที ่
 

เป้าประสงค์ 
 1.ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและการบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  
 2.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ ์
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   

 1.การเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพและการบริการทางสังคมของประชาชน   
 2.ปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจของประชาชนที่ได้รับการแก้ไข  
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1.กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบการบริการด้าน
สาธารณสุข และการบริการทางสังคม 
2.กิจกรรม/โครงการที่สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจของประชาชนในพื้นที่  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส านักปลัด  

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
7.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  
พันธกิจ  

1.อนุรักษ์  สืบสาน บ ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  
2.ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง  

เป้าประสงค์ 
 1.ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม และร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่  
 2.ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  สังคมเข้มแข็ง 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์   

 1.คุณธรรม จริยธรรม ของประชาชน และเยาวชนในพื้นท่ี 
2.การร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของประชาชนในพ้ืนที่   

 2.ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการพัฒนาและการเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. อนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1.กิจกรรม/โครงการที่ ส่งเสริมหรือสนับสนุน การ
อนุรักษ์ และท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ    
2.กิจกรรม/โครงการที่สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น
ต่างๆ  

2.พัฒนาส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได้  

2.กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ 



 
 

61 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

- ส านักปลัด  
- ส่วนการเกษตร 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและสามารถแข่งขันได้   
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้   
 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมมาภิบาล   
พันธกิจ  

1.พัฒนาความรู้ความสามารถขีดสมรรถนของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
2.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติและการประชาชนที่รวดเร็ว  
3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  

เป้าประสงค์ 
 1.เพ่ิมศักยภาพของบุคลาการในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน  

2.มีระบบสาระสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
3.ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐ 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
1.ศักยภาพของบุคลาการในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  
2.ระบบสาระสนเทศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและการบริการประชาชนที่ 
3.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากร  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ        นวัฒกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง   

1.กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
2.กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับ
การปฏิบัติงานและการบริการประชาชน  
 

2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายภาค
ประชาชน  

1.กิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของเครือข่ายภาคประชาชน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
- ส านักปลัด/ กองคลัง/กองช่าง/กองการศึกษาฯ/ส่วนการเกษตร 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 

  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล    
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.         

แวงน้อย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

4.การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 

1.การพัฒนา
เมืองและชมุชน 

1.การพฒันา
เมืองและชุมชน 

1.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ท รั พ ย์ สิ น  ชุ ม ช น
เ ข้ ม แ ข็ ง  ภ า ย ใ น
ต าบลมี ความสงบ
เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. ปัญหายาเสพติด
ในต าบลและหมู่บ้าน
ได้รับการแก้ไขอย่าง
บูรณาการ 

1 .จ าน วน อาสาสมั ค
ปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ครบตามก าหนด 
 
 
 
 
2.การฝึกอบรมทบทวน
ให้กับสมาชิก  อปพร.  
 
 

3 . ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 
4.วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ต่างๆที่จ าเป็นต้องใช้ใน
งานปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย  
 
 

2.การป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขทกุประเภทใน
พื้นที ่
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

40 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

60 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

80 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

100 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
5 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
5 

1.1 พัฒนาเพิ่ม
ประสทิธภิาพระบบ
เครือข่ายปอ้งกัน
และบรรเทาสา
ธารณภยัในท้องถิ่น
ให้มีประสทิธภิาพ
และได้มาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ส่งเสริม
สนบัสนุนการ
ป้องกันปราบปราม
ยาเสพตดิและ
อบายมุข 
 

1.จั ดฝึ กอบรม เพิ่ ม
จ านวนสมาชิกอาสา
สมัคปูองกันภัยฝุายพล
เรือน 
 
 
 
2.อาสาสมัคปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือนได้รับ
การฝึกอบรมทบทวน
ความรู้  
3.กิจกรรมการส่งเสรมิ
สนับสนุนงานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 
4.จ านวนวัสดุ ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ
ปูองกันภัยต่างๆ 
 
 

1.จ านวนกจิกรรม/
โครงการทีด่ าเนินการ
เพื่อปูองกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ
และอบายมุขในพื้นที ่

เพิ่มขึน้ 
ปีละ 20 คน 

 
 
 
 
 

ปีละ 1  ครั้ง 
 
 
 
ปีละ 5กิจกรรม 
 
 
 

ปีละ 1  ครั้ง 
 
 

 
 
ปีละ 5 กิจกรรม 

-โครงการจดัฝึกอบรม 
อาสาสมัคปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน 
 
 
 
 
-โครงการฝกึอบรม
ทบทวนความรู้ให้
อาสาสมัคปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน  
-กิจกรรมการพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากร  
 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นตอ้ง
ใช้ในการปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
-กิจกรรม/โครงการที่
ป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพตดิ
และอบายมุขในพื้นที่
ทุกประเภท 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

แบบ ยท.04 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร ์
 อบต. แวงน้อย 

เป้าประสงค์         
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

5. การเพิ่ม
ศักยภาพของเมือง
เพื่อเชือ่มโยง
โอกาสจากกลุม่
ประเทศอนภุูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง 

2.การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

2.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

-ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่
สะดวกปลอดภัยได้
มาตรฐานและทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
 
-การคมนาคม
ขนส่งสะดวก
ปลอดภัยและมี
ถนนที่ได้มาตรฐาน 
 

- ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ (ไฟฟูา 
ประปา ระบบการ
สื่อสาร)มีความสะดวก
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
และทัว่ถึง 
 
 
 
 
 
1. ถนนได้มาตรฐาน 
ประชาชนสญัจรไปมา
สะดวกขึ้น  
 
 
 
2. ถนนทกุสายสามารถ
ใช้งานได้ตลอด 

6 
 
 
 
 
 
13 
 
 
60 
 
10 
 
 
 
 
 
13 

6 
 
 
 
 
 
13 
 
 
60 
 
10 
 
 
 
 
 
13 

6 
 
 
 
 
 
13 
 
 
60 
 
10 
 
 
 
 
 
13 

6 
 
 
 
 
 
13 
 
 
60 
 
10 
 
 
 
 
 
13 

6 
 
 
 
 
 
13 
 
 
60 
 
10 
 
 
 
 
 
13 

2.1 พัฒนาระบบ
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ
อย่างทัว่ถึงและ
เป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
2.2พฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งให้ได้
มาตรฐานและ
ทั่วถึง 

1.ระบบประปาที่
สะอาด ปลอดภัย 
ได้มาตรฐาน  
พอเพียงและทั่วถึง 
 
 
2.มีการขยายเขต
ไฟฟูาที่ทั่วถึง 
 
3.ซ่อมแซมไฟฟูา 
 
1.จ านวนถนน 
คสล./ถนนลาดยาง/
ถนนหินคลุก/ถนน
ดิน ที่ไดร้ับการ
ก่อสร้าง 
 
2. จ านวนถนน 
คสล./ถนนลาดยาง/
ถนนหินคลุก/ถนน
ดิน ที่ไดร้ับการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม  
 

ปีละ 6  โครงการ 
 
 
 
 
 
ปีละ 13 โครงการ 
 
 
ปีละ  60  ครั้ง 
 
ปีละ  10  สาย 
 
 
 
 
 
ปีละ  13  สาย 

-ก่อสร้าง/ปรับปรงุ/
ซ่อมแซม/ขยายเขต
ระบบประปา 
 
 
 
-ขยายเขตไฟฟูา 
 
 
/ซ่อมแซมไฟฟูา 
 
โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล./ถนนหิน
คลุก/ถนนดนิ 
 
 
 
โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซม ถนน 
คสล./ถนนหินคลกุ/
ถนนดิน 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
กองช่าง 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 

 

แบบ ยท.04 



 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559  -  2563) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  

 

ความเชือ่มโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัดขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. แวงนอ้ย 

เปูาประสงค์       
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

2.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

3.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

3.การพฒันา
คณุภาพ
การศกึษาและ
ศกัยภาพ
พลเมือง 

1.ยกระดับ
การศกึษาให้มี
คุณภาพ 
ประชาชนมี
โอกาสเข้าถึง
การศกึษาทั้งใน
และนอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง และมี
ก า ร เ ล่ น กี ฬ า
เพื่อออกก าลั ง
กายที่เหมาะสม
ตามสภาพวัย 
3.ประชาชนมี
คุณลักษณะที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์
ตามน โยบาย
ค่ า นิ ย ม  1 2 
ประการ เด็ก
เละเยาวชนมี
คุ ณ ธ ร ร ม  
จริยธรรม 
 

-เด็ กนั ก เรี ยนศูน ย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
เด็กนักเรียนในสังกัด 
สพฐ ในพื้นที่ ได้รับ
อาหารเสริมนมและ
อาหารกลางวันครบ
ทุกคน 
 

-พัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน  

 
 
 

-พัฒนาส่งเสริมและ
สนับสนุนการกฬีาสู่
ความเป็นเลิศ และ
การกีฬาเพื่อการออก
ก าลังกาย 
 
 
-ค่ า นิ ย ม ที่ ดี ที่ พึ ง
ประสงค์ของเด็กและ
เยาวชน   
 

650 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

4 

650 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

650 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

650 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 

650 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

4 
 

3.1 พัฒนาคณุภาพ
การศกึษาขัน้
พื้นฐาน และเพิ่ม
โอกาสทาง
การศกึษาทั้งในและ
นอกระบบอย่าง
ทั่วถึงและมีคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 พัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
และการกีฬาเพือ่
ออกก าลังกาย 
 
 
3.3 . ส่ ง เส ริ ม และ
ปลูกฝัง ค่านิยม  12  
ประการ คุณธรรม  
จริยธรรม  ที่ดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน  
 

-นักเรียนที่ ได้รับ
ก า ร ส นั บ ส นุ น
อาหาร เสริ มนม 
แ ล ะ อ า ห า ร
กลางวัน 
 
 
 

2.กิจกรรม/
โครงการทีพ่ัฒนา
และยกระดับ
การศกึษาให้มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

3.การเล่นกีฬา
และการออกก าลัง
กายของประชาชน   
 
 
 
 
1.กิจกรรม/
โครงการที่
เสริมสร้างค่านิยม
ให้แก่เดก็และ
เยาวชน 

ปีละ  650  คน 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ15  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 ปีละ 4 กจิกรรม 
 
 
 
 
 
 

ปีละ 4 กิจกรรม 

-โครงการอาหาร
เสริมนมของ ศพด.
และโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
-โครงการอาหาร
กลางวนั ของ ศพด.
และโรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. 
-กิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมและพัฒนา
เพื่อยกระดับ
การศกึษา 
 
 
 

1.กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกก าลัง
กายของประชาชน   
 
 
 
1.กิจกรรม/โครงการ
ที่เสริมสร้างค่านิยม
ให้แก่เดก็และ
เยาวชน 

ส่วน
การศกึษา
ฯ 
 
 
 
 
 

ส่วน
การศกึษา
ฯ 
 
 
 
 
ส่วน
การศกึษา
ฯ 
 
 
 
 
ส่วน
การศกึษา
ฯ 

 

แบบ ยท.04 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559  -  2563) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 
 

ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แวงน้อย 

เป้าประสงค์  
 ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

3.การบริหาร
จัดการ ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม  

4.การจดัการ 
อนรุักษ์ ฟืน้ฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 
เพิ่มพื้นที่ปุา 
ปุาชุมชน และ
ปุาต้นน้ าล าธาร
ให้เกิดความ
สมบูรณ ์
 
 
 
 
 

4.การจดัการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพิ่ม
พื้นทีป่่า ป่า
ชุมชน และปา่
ต้นน้ าล าธารให้
เกดิความ
สมบูรณ ์

1.พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้ม  
 
 
 
 
 
 
2.พัฒนาการ
บริหารจัดการน้ า
ในพื้นทีอ่ย่างเป็น
ระบบ  
 
 
 
 
 
 
3.การบริหาร
จัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล ทีม่ี
ประสิทธภิาพ ได้
มาตรฐาน 

1. กิจกรรมที่
ด าเนนิการในการ
ฟื้นฟูสภาพปุาชุมชน 
ปุาสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
2. แหล่งน้ า
ธรรมชาติ แหล่งน้ า
สาธารณะที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 
สามารถกกัเก็บน้ าไว้
ใช้เพื่อการบรโิภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 
 
3. การจัดเก็บขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เป็น
ระบบ ปริมาณขยะ
ตกค้างในชมุชนลด
น้อยลง 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

4.1. การบริหารจัดการ  
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่
ป่า ป่าชุมชน และป่า
ต้นน้ าล าธารให้เกดิ
ความอุดมสมบูรณ ์
 
 
 
 
 
4.2.พัฒนาพืน้ฟูแหล่ง
น้ า แหล่งน้ าใตด้นิและ
การบรหิารจดัการน้ า
อย่างเป็นระบบ  และมี
ประสทิธภิาพ โดย
ประชาชนมีสว่นร่วม 
 
 
 
 
4.3.เพิ่มประสทิธภิาพ
การจดัการขยะชุมชน  
สิ่งปฏกิลู  และน้ าเสีย 

1.กิจกรรม/โครงการ
ที่อนุรกัษ์  พื้นฟกูาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ให้
เกิดความอุดม
สมบูรณ์และคงอยู่
อย่างยืน  
2.จ านวนพื้นที่ปุาใน
พื้นที่เพิ่มขึน้ 
 
 
1.จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุง 
2.จ านวนแหล่งน้ าใน
พื้นที่เพิ่มมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
1.จ านวนปริมาณ
ขยะที่ตกค้างในพื้นที่
ลดลงหรือหมดไป 
2.กิจกรรม/โครงการ
ที่ส่งเสริมการบริหาร
การขยะและสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที ่

ปีละ  3  กจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10  กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 15 กิจกรรม 

-กิจกรรมเพือ่พืน้ฟู  
อนรุักษ์ รักษาปุา
รวมถึงกิจกรรม
เพิ่มพื้นที่ปุา 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการขดุ
ลอก หว้ย/ หนอง
คลอง  บึง หนอง
น้ าสาธารณะและ
การขดุเจาะบ่อ
บาดาลในพื้นที ่
 
 
 
 
1.กิจกรรม/
โครงการทีส่่งเสริม
การบริหารการ
ขยะและสิ่งปฏกิูล
ในพื้นที ่

ส านักปลัด 
ส่วนการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลัง 

แบบ ยท.04 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559  -  2563) องคก์ารบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  
 

 
 

ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แวงน้อย 

เป้าประสงค์  
 ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและ
มีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

5. การพฒันาการ
เกษตรอย่างย่ังยืน 

5. การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 

1.ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ความรูก้ารท า
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึน้
จากการท า
การเกษตร 

 
 

1.การเกษตรในพื้นที่
ได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
2.เกษตรกรมีชีวติ
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น
จากการท า
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

5 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

15 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

20 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

25 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

5.1 พัฒนาส่งเสริม
การเกษตรตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

-.กิจกรรม/โครงการ
ที่ให้ความรูแ้ละ
ส่งเสริมการท า
การเกษตรตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
-.กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
  
 
 
- กิจกรรม/โครงการ
ที่สนับสนนุการ
พัฒนาอาชีพ
เกษตรกรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 
 
 

ปีละ 1  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ13หมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายได้เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5 ตอ่ปี  

-กิจกรรมฝกึอบรม
และศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมการสร้าง
องค์ความรู ้
 
 
 
 
 
 
 
-กิจกรรมการ
ส่งเสริมปจัจัยการ
ผลิตและการลงทุน 
 
 

ส่วนการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการเกษตร 
 

 

แบบ ยท.04 
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ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แวงน้อย 

เป้าประสงค์  
 ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

6. การเสรมิสร้าง
สุขภาวะ 

6. การเสรมิสร้าง
สุขภาวะ 

1 . ป ร ะ ช า ช น
เ ข้ า ถึ ง ก า ร
บ ริ ก า ร ด้ า น
สุขภาพและการ
บ ริ ก า ร ท า ง
สั งคมได้อ ย่าง
ทั่ วถึ งและเท่ า
เทียม  
 
 
 
 
 
 

2.ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต
ใ จ ที่ แ ข็ ง แ ร ง
สมบูรณ์ 
 

1.การเข้าถึงการ
บริการด้านสุขภาพ
และการบรกิารทาง
สังคมของประชาชน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ปัญหาด้านสุขภาพ
ร่างกายและ
สุขภาพจิตใจของ
ประชาชนที่ได้รับการ
แก้ไข  
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

6.1 พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ  และเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

1.กิจกรรม/โครงการ
ที่พัฒนาระบบการ
บริการด้าน
สาธารณสขุ และการ
บริการทางสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.กิจกรรม/โครงการ
ที่สร้างเสริมสุขภาวะ
ที่ดีทั้งร่างกายและ
จิตใจของประชาชน
ในพื้นที ่

ปีละ  10  กจิกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ  10  กจิกรรม 

-อุ ด ห นุ น
งบประมาณเพื่ อ
ด า เนินกิ จกรรม
บ ริ ก า ร ด้ า น
สุ ข ภ า พ ข อ ง
ประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 

 กิ จ ก ร ร ม ก า ร
สังคมสงเคราะห์
และการช่วยเหลือ
ป ร ะ ช า ช น ที่
ประสบภัยต่างๆ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

 

แบบ ยท.04 
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ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แวงน้อย 

เป้าประสงค์  
 ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

7. การเสรมิสร้าง
ทุนทางสงัคมให้
เข้มแข็ง  และ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมขนเพื่อการ
แข่งขนั  

7. การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 

1.ประชาชนใน
พื้นที่มีคณุธรรม  
จริยธรรม และ
ร่วมอนรุักษ์สืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรรม  
ขนบธรรมเนียม
ประเพณที้องถิ่น
ให้คงอยู่  
 
 
 
 
2.ประชาชนมี
ชี วิ ต ค ว า ม
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นมี
สุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต
ใ จ ที่ แ ข็ ง แ ร ง
สมบูรณ์  สังคม
เข้มแข็ง 
 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม ของ
ประชาชน และ
เยาวชนในพืน้ที ่
2.การร่วมอนรุักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณที้องถิ่นของ
ประชาชนในพื้นที่   
 
 
 
 
3.ชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนไดร้ับ
การพัฒนาและการ
เสริมสร้างสังคมให้
เข้มแข็ง 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

7.1 อนุรักษ์  สบืสาน
ท านบุ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
7.2พฒันาส่งเสริม
เครือข่ายวิสาหกจิ
ชุมชนให้เข้มแข็งและ
สามารถแข่งขันได ้

-.กิจกรรม/โครงการ
ที่ ส่งเสริมหรือ
สนับสนุน การ
อนรุักษ์ และท านุ
บ ารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ  
   
-.กิจกรรม/โครงการ
ที่สืบสานงาน
ประเพณที้องถิ่น
ต่างๆ 
 
 
-.กิจกรรม/โครงการ
ส่งเสริมสนับสนนุ
เครือข่ายวิสาหกจิ
ชุมชนให้สามารถ
แข่งขนัได้ 

ปีละ  10 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ  5  กลุม่ 

กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ /อุดหนุน
งบประมาณงาน
ประ เพณี  ต่ า งๆ
และงานศาสนพิธี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส นั บ ส นุ น
งบประมาณกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

ส่วนการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการศกึษา 

 

แบบ ยท.04 
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ความเช่ือมโยง
กบัยทุธศาสตร์

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวดั
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.แวงน้อย 

เป้าประสงค์  
 ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย กลยทุธ์/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยทุธ ์

ความกา้วหน้า         
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผดิชอบ 

หน่วย
สนบัสนุน 59 60 61 62 63 

6.การ
พัฒนาการ
บริหารภาครฐั 

8. การพัฒนาการ
บรหิารภาครัฐ 
ภายใตห้ลกั           
ธรรมาภบิาล 

8. การพัฒนาการ
บรหิารภาครัฐ 
ภายใตห้ลกัธรร
มาภบิาล 

1.เพิ่มศักยภาพ
ของบุคลาการ
ในการ
ปฏิบัติงาน
ให้บริการ
ประชาชน 
  
 
 
 
 
 
2.มีระบบสาระ
สนเทศที่เอือ้ต่อ
การปฏิบัติงาน
และการบรกิาร
ประชาชนที่มี
ประสิทธภิาพ 
 
 
3.ประชาชนมี
ส่วนรว่มในการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
บริหารงาน
ภาครัฐ 
 

1.ศั กยภาพของ บุ
ค ล า ก า ร ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ระบบสาระสนเทศ
ที่ เ อื้ อ ต่ อ ก า ร
ปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนที่ 
 
 
 
 
3.การมีส่วนร่วมของ
ปร ะช าชน ในก า ร
ส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานภาครัฐ 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
60 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
70 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
80 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
90 

8.1 ส่งเสริมสนบัสนุน
และพัฒนาขดี
สมรรถนะของบคุลากร
ให้เพิ่มขึ้นและพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมใหม่ใน
การปฏบิตัิงานและ
บรกิารประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2ส่งเสริมการมีสว่น
ร่วมและการสร้าง
เครือข่ายภาค
ประชาชน 
 

1.การพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรให้ พรอ้มรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับ
การปฏิบัติงานและ
การบรกิารประชาชน 
 
 
 
 
1.การมสี่วนร่วมของ
เครือข่ายภาค
ประชาชน 

ปีละ  2   ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับ

บริการ 
 
 
 
 
 

การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ

เพิ่มขึน้ 

1.กิจกรรม/
ฝึกอบรมศึกษาดู
งาน และพัฒนา
ขีดความสามารถ
ของบุคลากร  
พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
2.กิจกรรม/
โครงการทีพ่ัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ส าหรับการ
ปฏิบัติงานและ
การบรกิาร
ประชาชน  
 
1 . กิ จ ก ร ร ม /
โครงการที่ส่งเสริม
สนั บ สนุ น ก าร มี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
เ ค รื อ ข่ า ย ภ า ค
ประชาชน 

  

แบบ ยท.04 
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บทที่ 5 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์
 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 

 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผน เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ
ความส าเร็จของแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ
ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลระดับใด  

5.2 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ 
คือ 
 5.4.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่นท่ีได้รับการแต่งตั้ง ผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.2 เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการติดตามประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้นซึ่ง
มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ ความจ าเป็นส าคัญใน
การน ามาหาค่าผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผน ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ 
แบบวัดความรู้ แบบบันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ  
 5.4.3 กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น เอการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล(Data analysis) ด้วย 
 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล โดยมีการก าหนดองค์กรที่รับผิดชอบ 
วิธีการติดตาม และห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องค์กรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล 
ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
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 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

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

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้โดยมีอ านาจหน้าที่ ตามระเบียบข้อ 29 ดังนี้ 

 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ทั้งนี ้ยังได้ก าหนดไว้ในระเบียบฯ 
 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย และรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

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

ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงาน
ผลเสนอความเห็นผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกัน และ 

 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

 

5.3 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
 เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา โดยการ
ก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการอยู่ภายใต้
ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลของการด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่การ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย ใช้แบบรายงาน 3  แบบตามรูปแบบที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
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(1) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  

แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) แบบติดตามแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  

แบบที่ 2  แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(3) แบบประเมินผลแผนพัฒนาโดยใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 

     3.1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
     3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
     3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา ผู้

ประเมิน 
รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่  
2  แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานของ อบต. 
รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 

ธันวาคม) 

อบต. 1. ใช้แบบรายงานที่ 1  การก ากับ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ของ 
อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เมื่อ อบต.
ประกาศใช้แผน 

1. ใช้แบบรายงานที่ 3/1  แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ 
2. ใช้แบบรายงานที่ 3/2  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในภาพรวม 
3. ใช้แบบรายงานที่ 3/3  แบบ
ประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานของ  อบต.ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ทุกๆ  1 ปี 
(ภายใน 
ธันวาคม) 

 

ตารางท่ี 1 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ (ต่อ) 
 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตาม
แบบ 
3. รายงานผลใหผู้้บริหาร
ทราบ 

15 วัน
นับตั้งแต่รับ

รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์รายงานตามแบบ 
3. เสนอผู้บริหารทราบ 

15 วันนับตั้งแต่
รับรายงาน 

ผู้บริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 
2. ประกาศให้ประชาชนทราบ 

1.ภายในธันวาคม 
2.ประกาศไม่น้อย
กว่า30วัน 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
 

 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...................................................................................... ............................................ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

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

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น   

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด   

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

 
การวัด และการน าเสนอผล 

- ความถี่ในการวัด   :  หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนเสร็จและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ 
- เกณฑ์การพิจารณา  :  พิจารณาจาก มี/ ไม่มี การด าเนินการนั้น 

 
 
 
 

แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตรมและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 

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

ยุทธศาสตร ์
ปีที่  1         . ปีที่  2        . ปีที่  3     . รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  xx xx xx xx xx xx xx xxxx 

2.          
3.          
ฯลฯ....         

รวม         
 

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

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

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

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

รวม         

เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโครงการและงบประมาณท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของจังหวัดมากน้อยเพียงใด ถ้ามีโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดมาก ก็แสดงให้เห็นว่า แผนยุทธศาสตร์นั้น 
เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ดี 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
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5.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี ……….. 
 

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการทีอยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน 
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

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

รวม             
 

เกณฑ์การพิจารณา :  1. ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในแบบรายงานในไตรมาสก่อนหน้านี้ว่ามีโครงการที่เสร็จ 
เพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการตามแผนฯ 

      2. หากมีร้อยละของโครงการที่ด าเนินงานเสร็จแล้วมากเท่าใด ก็จะแสดงให้เห็นว่าองค์กร  
          ปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ.............  

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

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

รวม       
 

เกณฑ์การพิจารณา :  น าเข้าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีได้ระบุไว้ในแผน เพ่ือเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็น
ถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงานตามแผนนั้น  
 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. xxx Xxx xx xx xx 
2.      
3.      
ฯลฯ....      
รวม     - 
เกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาว่าสถานการณ์ในการด าเนินงานของโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุตนเฉพาะกิจนั้นเป็น
อย่างไร 
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ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
............................................................................................................................. ............................................................
.............................................................................................................................. ....................................................... 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแวงน้อย ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

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

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

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

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

รวม xxxx xxxx 
เกณฑ์การพิจารณา :  หากจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงมีความสอดคล้องกัน แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด และหากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
 
 

 
 
 
ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ อปท. ..............ใน
ภาพรวมส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย .... คน   (   ) หญิง ...... คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า  20 ปี …..  คน (   )  20 - 30  ปี…….คน   (   )  31- 41 ปี.......คน 
  (   )  41 – 50 ปี...........คน (   )  51 – 60 ปี.........คน (   )  มากกว่า 60 ปี.......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........ คน 

          (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน 
  (   )  ปริญญาตรี..........คน  (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน  (   )  อื่นๆ........คน  
 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท..........................ในภาพรวม 
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4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน   
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน 
  (   )  รับจ้าง......... คน  (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน  (   )  เกษตรกร…… คน 
  (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท........................................ 
 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท.....................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก 

(คน) 
พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม xxx   
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม xxx   
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม xxx   
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

xxx   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด xxx   
7) ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ในท้องถิ่น 

xxx   

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน xxx   
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม xxx   

ภาพรวม xxxx   

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด  
 
 
 

ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน.......................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

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

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

แบบ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
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ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน อปท............................หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงาน อปท...................... ในการพัฒนาด้าน..............(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน  ท่านให้คะแนน อปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง(คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

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

ภาพรวม xxxxx 
 

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะนน 0 - 10 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของ อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานใน
ยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 

 

2.) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพ่ิม/ลด 

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

2. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
เกณฑ์การพิจารณา : เปรียบเทียบกับข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ โดย(1) กรณี อปท.เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยที่วัด

เพ่ิมแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี เช่น รายได้ครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ เกณฑ์มนการพิจารณาจะพิจารณา
ว่า หลังด าเนินการตามแผนฯ นั้นๆ แล้วหน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ ถ้าเพ่ิมแสดงว่า อปท.สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนที่ก าหนด แต่หากว่าหน่วยวัดเท่าเดิม หรือลดลง แสดงว่า อปท.ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนหรือ
ใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด 
 
 



 
 

 
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามป ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 การพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
10 

 

2. การวเิคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ 
25 

 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
65 

 

3.1 วิสัยทัศน ์
(5) 
 

3.2 พันธกิจ 
(5) 
 

3.3 ประเดน็ยุทธศาสตร ์
(10) 

 

3.4 เปูาประสงค์ของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(5) 
 

3.5 ตัวชี้วดัและค่าเปูาหมายของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
(15) 

 

3.7 บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเดน็ยุทธศาสตร์ 
(10) 

 

รวม 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

-  มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา(เพ่ือดูการ
ด าเนินงานในแต่ละปีที่ผ่านมามีการด าเนินการบรรลุ
เปูาหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพื่อชี้ให้เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องกา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/
หรือ จปฐ. 

 -  ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
 -  มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบทียบข้อมูลที่ส าคัญ 

ของจังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคมเช่น 
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
-  มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ 
ของ อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ
รุนแรงของปัญหา 
○ การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    -  ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลทีส าคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -  มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
 

25 
 
 
 

4 
 

(2) 
(2) 
 
 

5 

(3) 

 
(2) 
 
 

5 

(2) 
 

(3) 
 

 

 

 
 
 



 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

 

○ SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 
อปท. 
    -  การวิเคราะห์ต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 
  -  มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก
อย่างถูกต้อง 
○ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
เชิงพื้นที่ 
    -  มีการประมวลปัญหาและความต้องการของ 
ประชาชนในพื้นท่ีโดนชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของ
ปัญหาความร้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ
กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบใน
การจัดท าแผนพัฒนา 

5 
 

(3) 
 

(2) 
 

6 
 

(2) 

 
(2) 
 

(2) 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 วิสัยทัศน์ 

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

65 
 
 

5 
(3) 
(2) 

 

3.2 พันธกิจ     
-   แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ 
   -  มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

5 
(3) 
 

(2) 

 

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

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

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

 



 
 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3.4 เป้าประสงค์ ○ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
   -   มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ
ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 5 ปี 

5 
(4) 
(3) 

 

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
○ ตัวชี้วัด 
   -   มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์ 
   -   สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
○ ค่าเป้าหมาย 
   -   แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
   -   มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ท าได้ทั้งใน
ด้านปริมาณ งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 

(3) 

(3) 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่
ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

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

12 
 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ 

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

13 
8 
(3) 
 

(3) 
(2) 

5 

(3) 
 

(2) 

 

 

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

 
 
 


