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ส่วนท่ี 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
                           วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจําชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม 
ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
    (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
    (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
    (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
    (5) ยุทธศาสตรด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม   
    (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  
   1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
                                  ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิง 
                     ยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุน ให้การดําเนินยุทธศาสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล  ได้แก่  

   6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์รอง 
(1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหล่ือมลํ้า
ในสังคม  
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน  
(4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน  
(5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ ยั่งยืน  
(6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย 

(7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์  
(8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
(9) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นท่ีเศรษฐกิจ  
(10)  ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่ า ง
ประเทศเพื่อการพัฒนา 
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   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวล าภู 4 ปี (พ.ศ 2561-2564)  
       1. วิสัยทัศน์จังหวัด (Vision) “หนองบัวลําภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ ประชาชนชาญฉลาดทํากิน ในดินแดนสันติสุข”  
       2. ยุทธศาสตร์ (Stategic)  4 ยุทธศาสตร์  25  แผนงาน 

ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจ การค้า การ
ท่องเที่ยว และการบริการ 

1.1  พัฒนาฝีมือทักษะด้านการผลิตสินค้าและการบริการ 
1.2  พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้า การท่องเท่ียว และการบริการ 
1.3. สร้างอัตลักษณ์ (Identity) หนองบัวลําภูมีดี เมืองราชินีข้าวเหนียว 
1.4. พัฒนาการและส่งเสริมช่องทางการตลาดสู่อาเซยีน และตลาดสากล 

1.5 สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายการค้า การท่องเท่ียว และการบริการ 
1.6  เสริมสร้างและพัฒนาระบบโลจสิติกส์ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเกษตรปลอดภัย
ควบคู่กับการส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยการผลิต 
2.2  เพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูปและการตลาด 
2.3  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
2.4  ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร 

 2.5 พัฒนาสินค้าเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์ 
 2.6 ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคน สังคม 
การศึกษา ความม่ันคงภายใน
และเสริมสร้างสันติสุข 

3.1  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานบริการสาธารณสุข 
3.2  ส่งเสริม รักษา ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
3.3 ส่งเสริมแล้วสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
3.4  สร้างความมั่นคงทางด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.5  การต่อต้านและการรณรงค์ยุติการท าทารุณกรรมต่อเด็กและสตร 
3.6  เสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
3.7 เสริมสร้างการบูรณาการและการผนึกกําลังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของทุกหน่วยในจังหวัดใน การ
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง 

3.8  การจัดระบบเฝ้าตรวจในลักษณะเครือข่ายข่าว เพื่อความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากร สิ่งแวดลอ้ม และ
พลังงาน 

4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษา สมดุลและใช้ประโยชน์ที่ดิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติสูงสุดและย่ังยืน 
4.2  พัฒนา ฟ้ืนฟูแหล่งนํ้า และการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการทั้งผิวดินและนํ้าใต้ดินอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

4.3  ควบคุมมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
4.4  เชื่อมโยงข้อมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 
4.5ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการ เพ่ือลดการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพ 
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   1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด   (อื่นๆ กรณีมี
ความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ให้ระบุด้วย ถ้ามี) 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู มี 4 ยุทธศาสตร์ 38 แผนงาน ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ท้องถ่ินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  การจัดทําแผนแม่บทชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรชุมชนทุกระดับ 

1.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไป กลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
1.3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนท่ัวไป 
1.4. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การบรรจภุัณฑ์ และการตลาดแก่สินค้าทีผ่ลิตในชุมชน 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย 
1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  
1.7  สนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ หรือการรวมกลุ่มในรูปแบบอ่ืน ๆ  

 1.8  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.9  ส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 1.10 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว 
 1.11 การพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2  ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง  ๆ   
2.3  พัฒนา ดูแลรักษาท่ีสาธารณะเพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน 
2.4  การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการเกษตร 

 2.5 การพัฒนาแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 
 2.6พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
 2.7 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิตของ
ประชาชนในท้องถ่ิน 

3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.2  พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
3.3 สงเคราะห์และ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

3.4  สร้างเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
3.5  แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  
3.6  จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขสร้างเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก  เยาวชน 
ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
3.7 จัดระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 
3.8  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 
3.9  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  
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ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
 3.10  ส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพที่เกิดจากโรคไมติ่ดต่อ 

 3.11  สนับสนุนศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนท้องถ่ิน 
3.12  ส่งเสริมสนับสนุนการนําหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ 
3.13  การพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.14  การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 3.15 การประยุกต์ใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้อพิพาททางการปกครอง 
 3.16  การบริการประชาชน 
 3.17  การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรม   จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1  ส่งเสริมพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน  
4.3  ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีท่ีสําคัญของท้องถ่ินเพื่อการท่องเท่ียว 

 

 2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
      2.1 วิสัยทัศน์   
                          “เทศบาลตําบลกุดดู่ เป็นท่ีพึ่งของประชาชน เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น มุ่งเน้นการศึกษา  
                                                     นําพาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ธรรมาภิบาล”  
       2.2 พนัธกิจ(Mission) 
      เทศบาลต าบลกุดดู่ มีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ จ านวนทั้งสิ้น 6 ด้านคือ 

1) จัดให้มีก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

2) อนุรักษ์และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 3) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคม                การ

สังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการกีฬาจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
การศึกษาการจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

 4) ด้านการบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยการคุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆและดูแล
รักษาท่ีสาธารณะ 

 5) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมี               ส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
                  2.3 ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนา มีจํานวน 6  ยุทธศาสตร์ 48 แผนงาน ได้แก่ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1) การพัฒนาแหล่งน้ําอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2) การก่อสร้าง / ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ถนน เส้นทางคมนาคม 
สะพาน ร่องระบายน้ํา ให้อยู่ในสภาพดี 
3) การก่อสร้าง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา/ต่อเติม /ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตเทศบาล รวมถึง
บริการสาธารณะ 
4) การขยายเขต/ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ระบบประปา 
หมู่บ้าน 
5) ก่อสร้าง /ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ต่อเติม/ซ่อมแซม ขุดลอกแหล่งน้ําและก่อสร้าง
แหล่งกักเก็บน้ําทางธรรมชาติเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง 
6) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระโบกธรณีและสระร่วมพัฒนาหมู่ 2 ศาลาประชาคม ให้
เป็นแหล่งพักผ่อนของชุมชน 
7) จัดระเบียบการจราจรหน้าตลาดสดเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1) ส่งเสริมการสาธารณสุขและการบริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
2) การสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์และประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส 
3) พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรักการกีฬากติกาสังคมและ
สร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4) การรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัยด้านสาธารณสุขชุมชน และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีของประชาชนในทุกระดับ 
5) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
7) เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง 
8) แก้ปัญหายาเสพติด “พลังแผ่นดินขจัดส้ินยาเสพติด” มาใช้ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติดโดยปลูกจิตสํานึกและระดมมวลชนต่อต้านยาเสพติด 
9) ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎหมายมีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตท่ีดีมีความมั่นคงปลอดภัย 
10) พัฒนาให้เป็นเมืองท่ีมีงานทํามีรายได้เพียงพอต่อการดํารงชีพทําให้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีขึ้น 
11) ส่งเสริมการพัฒนาคนและการพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัวและชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
 12) มีการจัดสวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อ

ชุมชน 
 13) ป้องกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากภยัสาธารณะ 
 14) จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภัย 
 15) ให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 16) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังกลุ่มการประกอบอาชีพของกลุ่มด้านต่างๆตาม

แนวนโยบายทีเ่ก่ียวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
 17) ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้สูงอายใุห้เกิดขึ้นในท้องถ่ิน   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาด้านการเชิดชู

วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

1) ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา คุณธรรม จริยธรรม การอนุรักษ์และสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุ่นต่อไปรวมถึง
การส่งเสริมกิจกรรมงานรัฐพิธี วันส าคัญต่างๆ 

 2) ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ปราชญ์ชาวบา้น และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 3) ส่งเสริมและเชิดชูปราชญ์ชาวบ้านครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาการส่งเสริมการ

จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 

1) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษากีฬาทุกระดับ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับในและนอกระบบ ตามอัธยาศัยอยา่ง               
เท่าเทียมกัน และให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู้ 
3) จัดการศึกษาเพื่อพฒันาความพร้อม แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 
5) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและโรงเรียน 
6) ส่งเสริมการจัดอาหารกลางวัน จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ในการประกอบอาหารและอาหารเสริม
นมอย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1) การส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
2) การแก้ไขปัญหาความยากจนและการส่งเสริมอาชีพ 
3) ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน 
5) การแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
6) พัฒนาอาชพีของประชาชนในท้องถ่ินตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 7) ป้องกันโรคในสัตว์และการคุมก าเนิดสุนัขและแมว 
 8) ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ 
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ยุทธศาสตร์ แผนงานการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1) ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถ่ิน 
2) สนับสนุนทรัพยากรการบริหารในการให้บริการประชาชน 
3) เสริมสร้างการพัฒนาการเมือง ท้องถ่ินให้โปร่งใสสุจริต โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพ่ือ
สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล  
4) พัฒนาภาวะ ผู้นําท้องถ่ินที่มีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
5) พัฒนาสมรรถนะ การทํางานของบุคลากรทุกระดับอย่าง ต่อเน่ือง  
6) พัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลงั และงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน  

 
 2.3 เป้าประสงค ์

         1) จัดให้มีก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

         2) อนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
          3)เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการสังคมการสังคม
สงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสส่งเสริมการกีฬาจัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา
การจัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบการสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อ 
           4) ด้านการบริหารการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม โดยการคุ้มครองดูแล 
บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆและดูแล
รักษาท่ีสาธารณะ 
             5) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
             6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต 
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   2.4 ตัวชี้วัด  
ตัวชี้ วั ด
ท่ี 

ชื่อตัวชี้วัด 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบํารุงรักษาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

กองช่าง 

2 การดูแลรักษาท่ีสาธารณะให้สะอาดและเหมาะสมทุกเดือน กองช่าง 
3 จัดให้มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจอย่างน้อย 1 แห่ง กองช่าง 
4 จัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ประเพณี กองการศึกษา 
5 จัดการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ กองการศึกษา 
6 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการอย่างน้อย 2 กิจกรรม กองการศึกษา 
7 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุข 
8 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมคุ้มครองดูแล บํารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้

ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กองสาธารณสุข 

9 จัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ กองสาธารณสุข 
10 ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า และแปรรูปผลิตภัณฑ์ กองสวัสดิการ 
11 พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส กองสวัสดิการ 

12 งานสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการ 

13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดําเนินชีวิต กองสวัสดิการ 

14 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน สํานักปลัด 
15 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สํานักปลัด 

16 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สํานักปลัด 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน -  จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมรองรับการพฒันา  
    เศรษฐกิจของจังหวัด 

 

-  โครงข่ายคมนาคมสะดวกปลอดภัยเช่ือมโยงทุกระดับ 

-  มีแหล่งน้ําเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการเกษตร
และดํารงชีพ 

 

 

   2.5 ค่าเป้าหมาย 
    
 .................................................................................................................................................... 
   2.6 กลยุทธ์ 
1.  ยุทธศาสตร์เคียงคู่รู้ค่าธรรมชาติ  มี  2  กลยุทธ์  คือ 
ฝายต้นน้ํา 
การขายพื้นท่ีป่าไม้และการฟื้นฟ ู
พื้นบรรลุวัตถุประสงค์  :  ลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  (น้ําท่วม – ฝนแล้ง) 
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  2.  ยุทธศาสตร์ชาญฉลาดทํากิน  มี  6  กลยุทธ์  คือ 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และผลิตภัณฑ์  OTOP 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
การปลูกยางพารา  และการเล้ียงโคนม – โคเนื้อ 
การส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์  :  เพิ่มขีดความสามารถของทุนทางสังคมก่อให้เกิดการสร้างรายได้   
และพัฒนาคุณภาพชีวิต  อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ 
  3.  ยุทธศาสตร์ดินแดนสันติสุข  มี  6  กลยุทธ์  คือ 
ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี 
การศึกษาดี  มีคุณภาพ 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การบริการดีมีคุณภาพ 
การบริหารดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
การพัฒนาสังคมวัฒนธรรม  และวิถีชีวิตท่ีดี 
   2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
      ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และ
เกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
   2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
    
 .................................................................................................................................................... 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  Issues) เป้าประสงค์  (Goals) 
1.  การเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข็มแข็งภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

1.1  ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้นและได้มาตรฐาน 
1.2  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  (SMEs) วิสาหกิจชุมชน 
       กลุ่มอาชีพมีความเข็มแข็งสามารถจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ 
       ชุมชน (OTOP)เพิ่มขึ้น 
1.3  แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มรายได้จากรายการ  
       ท่องเท่ียว 
1.4  จังหวัดมีโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมรองรับการพัฒนา  
      เศรษฐกิจของจังหวัด 
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2.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสังคมสันติสุข 2.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ครอบครัว ชุมชุนมี
ความ 
       เข็มแข็ง ในสังคมสันติสุข 
2.2  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินอยู่ 
       ร่วมกันด้วยความอื้ออาทร 
2.3  ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐท่ีมีคุณภาพ 
 

3.  การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 3.1  ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และความ 
        สมดุลของระบบนิเวศ 
3.2  ควบคุมมลพิษ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่
ใน     
        ระดับมาตรฐาน  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 
 

  

5.  ยุทธศาสตร์ที่  1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกจิแบบพอเพียง 

 

 5.1  ผลลัพธ์สุดท้าย  ผลสัมฤทธ์ิ  ( End  Results หรือ Ultimate Results ) ของยุทธศาสตร์ 
ประเด็นการพัฒนา ผลลัพธ์สุดท้าย/ผลสัมฤทธิ์ 
1.  การพัฒนาการเกษตร - ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนและได้มาตรฐาน 

2.  การพัฒนาอุตสาหกรรม - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน 

   มีความเข็มแข็งสามารถ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน    
   (OTOP)  เพ่ิมข้ึน 

3.  การพัฒนาการท่องเท่ียง -  แหล่งท่องเท่ียวมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการ 

    ท่องเท่ียว 
4.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน -  จังหวัดมีโครงสร้างพ้ืนฐานพร้อมรองรับการพัฒนา  

    เศรษฐกิจของจังหวัด 

 

-  โครงข่ายคมนาคมสะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงทุกระดับ 

-  มีแหล่งนํ้าเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการเกษตรและดํารง
ชีพ 

  

5.2  การวิเคราะหค์วามต้องการของลูกค้า  หรือผูบ้ริหาร  (Customers) ของยุทธศาสตร์ 
ลูกค้าหรือผูร้ับบริการ  (Customers) ของยุทธศาสตร์ สิ่งที่ลูกค้าหรือผูร้ับบริหาร (Customer) ต้องการจะได้รับจาก

ยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาการเกษตร 

     1.1  เกษตรกร 

     1.2  ผุ้ประกอบการ / ผู้รับซื้อผลิตผล 

 

-  ผลผลิตสูง  ต้นทุนตํ่า ขายได้ราคาดี มีกําไร และ    
   พ่ึงตนเองได้ 

-  ผลผลิตมีคุณภาพ 
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2.  การพัฒนาอุตสาหกรรม  SMEs และ OTOP 

     2.1  ผู้ประกอบการ 
 
    2.2  ลูกค้า 

 

-  มีแหล่งเงินทุน มีช่องทางการจําหน่าย กิจการมีความ  
    มั่นคงมีองค์ความรู ้
-สินค้าได้รับมาตรฐาน / มีความหลากหลาย / ราคาถูก 

3.  การพัฒนาการท่องเท่ียว 

     3.1  ผู้ประกอบการ 

      3.2  นักท่องเท่ียว 

 

-มีแหล่งท่องเท่ียวที่มีคุณภาพ มีลูกค้า มีนักท่องเท่ียว 

-ผู้ประกอบการที่ดี / ปลอดภัย /สะดวก /สะอาด/เข้าถึงงาย/ความ
ประทับใจ 

4.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     4.1  ผู้ประกอบการ 

     4.2  เกษตรกร 

     4.3  ประชาชนทั่วไป 

 

 
1.ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
โครงสร้างพื้นฐาน 

13 9 14 10 
    

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

10 8 12 9 
    

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเชิด
ชูวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 

221 164 247 175 
    

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริม
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

18 15 21 19 
    

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

    
    

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    
    

 
  3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     (ใช้การวิ เคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength:S) การวิเคราะห์จุดอ่อน(Weakness:W) 
     1. เป็นศูนย์กลางการศึกษาประชากรในพ้ืนที่มีโอกาสเรียนใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน 
     2. มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงอารยะธรรมเช่นวัดศรีสว่าง 
     3. ชุมชนใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยังรักษาวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างแนบแน่นได้แก่ประเพณีบุญบั้ง
ไฟ,ประเพณีลอยกระทงเป็นต้น 
     4. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได้ และ
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  จึงสามารถที่จะพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มที่ 

     1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่ดีไฟฟ้าส่องสว่างตามซอย
และถนนต่างๆมีไม่เพียงพอนํ้าประปาไม่ไหลบางช่วงเวลาอีกทั้งใน
บางพ้ืนที่ยังขยายการประปาไม่ทั่วถึงปัญหาถนนขรุขระถนนหลาย
สายไม่มีท่อระบายนํ้า, แหล่งนํ้ามีไม่เพียงพอทําให้ขาดแคลนนํ้าใน
ฤดูแล้ง, แหล่งเก็บกักนํ้าชํารุดเสียหาย 

       2. เ ด็กสตรีผู้ สู งอายุผู้ พิการและผู้ ด้อยโอกาสยังไ ด้รับ
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ไม่ทั่วถึง 

       3.ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้ออกกําลังกาย 

       4.สาธารณสถานของหมู่บ้านยังไม่ได้รับการพัฒนาดูแล
ปรับปรุง 
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     5. โรงเรียนในเขตเทศบาลเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมีจํานวน
นักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึนทุกปี 
     6. ทําเลที่ต้ังเหมาะสมเป็นพ้ืนที่ที่มีการคมนาคมขนส่งสะดวก
รวดเร็ว 
     7. มีหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาร่วมสนับสนุนการพัฒนา
ในท้องถ่ิน เช่น โรงพยาบาลชุมชนกุดดู่ โรงเรียนมัธยมประจํา
ตําบล และโรงเรียนประถมศึกษา  
 

       5.มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติด ต่อยังไม่
ประสิทธิภาพ 

       6.บุคลากรด้านสาธารณสุขขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน 

       7.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

       8.ขาดแคลนสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กนักเรียนเช่น
ทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น 

       9. เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน 
      10.ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพ้ืนที่มีปริมาณมากข้ึน 
       11. พ้ืนที่รองรับขยะมูลฝอยมีไม่เพียงพอและไม่มีวิ ธีการ
กําจัดท่ีมีประสิทธิภาพ 

        12. พ้ืนที่สาธารณะมีสภาพรกร้างไม่มีการปรับปรุงเพ่ือใช้
ประโยชน  

        13. ที่ทําการสํานักงานมีสภาพคับแคบ 
 14.เครื่องมืออุปกรณ์สํานักงานมีไม่เพียงพอต่อการให้บริการ
ประชาชน 

         15. บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 

          16.ประชาชนยังไม่เข้าใจในบทบาทของตนเองในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน 

           17. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
โครงการขนาดใหญ่ 
           18. เทศบาลขาดการจัดระเบียบของเมืองผังเมืองไม่ดีและ
ขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 

           19. ขาดแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติที่สําคัญ 

 
 
การวิเคราะห์โอกาส(Opportunities:O) 

 
การวิเคราะหอ์ุปสรรค/ภาวะคกุคาม(Threats:T) 
 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 1. สังคมเกษตรกรรมทําให้มีประชาชนมีเวลาในการร่วมงาน 
กิจกรรม ประเพณีต่างๆ ร่วมกับเทศบาล 
2. สังคมศาสนาพุทธมีการช่วยเหลือเมตตากรุณา 
3. สังคมชนบทมีความเอื้ออาทรช่วยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน 
4. ชาวบ้านช่วยกันดูแลซึ่งกันและกัน 
5. สิ่งแวดล้อมดี 
ด้านเทคโนโลยี 
1. มีการติดต้ังเสาสัญญาณเพ่ือการสื่อสาร 
2. เทคโนโลยีมีความทันสมัยนํามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น 
LINE, Facebook 
3.การเข้าถึงสื่อออนไลน์ง่ายและมีมากข้ึน 
ด้านเศรษฐกิจ  
1. มีการจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มปลูกเห็ดสด, กลุ่มทอผ้า 
2. ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางในการจัดต้ังกลุ่ม 
3. มีกองสวัสดิการในการต้ังกลุ่มอาชีพ เช่น ทอผ้า จักสาน ปลูก
เห็ด เลี้ยงสัตว์ 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
1. ด้านสังคม กลายเป็นสังคมก้มหน้า ไม่มีการปฏิสัมพันธ์เพียงพอ 
ขาดความอบอุ่นในครอบครัว และอาจส่งผลถึงการละเลยการดูแล
บุคคลในครอบครัว 
2.กระแสวัฒนธรรมตะวันตกมีปัญหาต่อการศึกษาของวัยรุ่นกล่าว
คือปัจจุบันเยาวชนนักเรียนนักศึกษามีค่านิยมในการดําเนินชีวิต
ตามแบบตะวันตกมากข้ึนเช่นการเที่ยวสถานบริการ การแต่งตัว
ตามแฟชั่นการใช้สินค้าเกินความจําเป็นทําให้เป็นอุปสรรคสําคัญ
ของการพัฒนา 
3.มีผู้ค้ายาเสพย์ติดกลุ่มมิจฉาชีพจากภายนอกเขตเทศบาลตําบล
กุดดู่แพร่ขยายเป้าหมายและเข้ามาก่อความเสียหายให้กับ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบลทําให้การขยายตัวของผู้ติดยา
เพ่ิมมากข้ึนและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านเทคโนโลยี 
1. ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คอมพิวเตอร์ของประชาชน ซึ่งทําให้
เกิดความสุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิด 
2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสถูกชักจูงได้ง่าย ไม่มีการกลั่นกรองสื่อ 
ด้านเศรษฐกิจ  
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4. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลาง สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทําให้
เกิดอาชีพและรายได้  
5. มีการสั่งซื้อผ้าทอไปจําหน่ายให้กับบริษัทการบินไทยทําให้
ประชาชนในชุมชนเกิดรายได้ 
ด้านการเมืองและนโยบาย 
1. พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจทําให้การบริหารจัดการของ
เทศบาลคล่องตัวมากข้ึน 
2. นโยบายเศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหาแหล่งนํ้าของรัฐบาลช่วย
แก้ปัญหาในภาคการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชน 
3. กองทุนหมู่บ้าน ตําบลละ5 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 
4.นโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรู้ทําให้
เทศบาลตําบลกุดดู่ร่วมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรครู
อาจารย์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5. นโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถ่ินซึ่งจะ
ได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตาม
ศักยภาพทางการตลาดในระดับต่าง ๆคือ ระดับท้องถ่ินระดับ
ภูมิภาคระดับชาติและระดับการส่งออก โดยจัดการระบบบริหาร
จัดการโครงการแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างเทคโนโลยีและการ
จัดการ 

 

1. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า ทําให้มีหน้ีสินมากข้ึน 
2. ขาดการประกันราคาพืชผลทางการเกษตร 
3. ราคาสินค้าอุปโภค บริโภคสูงข้ึน ทําให้รายรับและรายจ่ายไม่
สมดุลกัน 
ด้านการเมืองและนโยบาย 
1. นโยบายรัฐบาลประชาชนขาดการมีส่วนร่วมไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง 
2.เงินสนับสนุนจากภาครัฐไม่ เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
3. นโยบายต่างๆ ไม่มีความต่อเน่ือง 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
 1.มีปริมาณขยะมากข้ึน และเทศบาลต้องใช้งบประมาณจํานวน
มากเพ่ือนําขยะไปทิ้งและกําจัด 
 
 

 
  การประเมินผลวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลกุดดู่ ซึ่งมีผลของข้อมูล  4  เรื่อง   ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการให้บริการ พบว่า ควรมีการจัดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ปัจจุบัน และประสัมพันธ์การทํางานของสํานักงานเทศบาลให้มากขึ้น ควรมีการจัดการให้บริการท่ีเป็นระเบียบแบบแผน มีข้ันตอน
และกระบวนการท่ีชัดเจนรวดเร็วคล่องตัวให้มากกว่านี้ ควรเพิ่มความเอาใจใส่ประชาชน     ในการติดต่อประสานงานท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงานเพื่อความสะดวกของประชาชนผู้รับการบริการ รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 
และตัดสินใจในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร และชุมชนเพิ่มมากขึ้น และควรนําหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาลมาใช้ใน
หน่วยงาน และการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง  ๆและหน่วยงานอื่น 
 2. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ พบว่า ควรให้เจ้าหน้าท่ีมีความสุภาพ อ่อนน้อม   ยิ้มแย้มแจ่มใส 
พูดจาสุภาพไพเราะ รวมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีเพิ่มความเอาใจใส่ ให้คําแนะนํา ความสําคัญกับประชาชนผู้รับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน ไม่เลือกปฏิบัติเฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น นอกจากนี้แล้วควรให้เจ้าหน้าท่ี     ผู้ให้บริการเป็นผู้สร้างมนุษย์สัมพันธ์ในชุมชน
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อการสํารวจ เก็บข้อมูลความต้องการหรือปัญหาต่าง ๆของประชาชน และนํามาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับความต้องการ รวมท้ังควรมีการจัดอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการให้มีประสิทธิภาพในการทํางาน สร้าง
จิตสํานึกสาธารณะ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการมาทํางานตรงเวลา เต็มเวลา และทันเวลา 
 3. ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในการให้บริการ พบว่า ประชาชนผู้รับบริการเสนอให้สํานักงาน
เทศบาลตําบลกุดดู่ จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกให้เพิ่มมากขึ้น และทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เช่น โต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ รถยนต์ขนส่ง 
รถดับเพลิง และหมั่นตรวจสอบซ่อมแซมให้มีสภาพท่ีดีใช้งานได้อยู่อย่างสม่ําเสมอ จัดหาท่ีนั่ง น้ําด่ืมให้เพียงพอ และมีคุณภาพท่ีดี
เพิ่มมากขึ้นอีก นอกจากนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานท่ีจอดรถ ระบบการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนสภาพบรรยากาศท้ัง
ภายในภายนอกสํานักงานควรให้มีความร่มรื่นสวยงามมากกว่านี้ 
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 4. ความคิดเห็นเพิ่มเติมด้านอื่น ๆ พบว่า ควรให้เพิ่มขีดความสามารถของการบริหารงบประมาณให้เกิดความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้ เพิ่มระบบสาธารณูปโภคให้มากขึ้นและเกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงการจัดการสุขาภิบาลในชุมชนให้มี
ความน่าอยู่ สะอาด เป็นระบบมีมาตรฐาน และการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสาธารณะ เช่น  ตลาดสดให้มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย 
และควรจัดเจ้าหน้าท่ีให้บริการด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร ปศุสัตว์ ให้มีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 
 

 
   3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  

 ก่อนท่ีเทศบาลตําบลกุดดู่ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู จะกําหนดยุทธศาสตร์ จะต้อง
ดําเนินการตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลตําบลกุดดู่ เพื่อประเมินโอกาส (Opportunities) และข้อจํากัด
หรืออุปสรรค (Threats) การตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การประเมิน แจกแจง และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
จากสภาพแวดล้อมภายนอกให้แก่ผู้บริหารและคนในเทศบาลตําบลกุดดู่ อําเภอโนนสัง  จังหวัดหนองบัวลําภู รับทราบ  

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก หลักนิยมท่ัวไป คือใช้หลักท่ีเรียกกันว่า                       “PEST 
Analysis”หรือ “STEP Analysis” ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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  3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
     โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา............................ พ.ศ. 2561-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ นา
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
อปท. 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

แผนงาน 

ผ ล ผ ลิ ต /
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์

แผนงาน 
 

ผลผลิต/
โครงการ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

แ ผ นพัฒ นา
เ ศ รษฐกิ จฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แบบ ยท. 01 
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   3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(strategic  map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

แบบ ยท. 02 

 
วิสัยทัศน์ 

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

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

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 
 

แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 
แผนงาน 

 

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค ์

 
เป้าประสงค ์

 
เป้าประสงค ์

 
เป้าประสงค ์

 

แผนงาน 
 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค ์

กลยุทธ์ 

แผนงาน 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย 
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   3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

 
 

             

แบบ ยท. 03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ   
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวม .............. .............. .............. .............. .............. 
 
หมายเหตุ : 1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน 
   ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุน มีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้ 
 2. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น ด้านบริหารท่ัวไป ด้านบริการชุมชนและสังคม เป็นต้น 
 3. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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 2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ 
(ชื่อ อปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

  
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.01เป็นแบบสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการเอง ท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 01 
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 2. แบบ ผ.01 ให้เรียงลําดับต่อจากแบบ ผ.07 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชน 

(ช่ืออปท.) ................................................................. 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.02เป็นแบบสําหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรประชาชนท่ีต้องลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี เพื่อนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่าย 
 2. แบบ ผ.02 ให้เรียงลําดับต่อจากแบบ ผ.01 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (ช่ืออปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน......................................................................................................................................................... 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.03 เป็นแบบสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด) และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี 
 2. สําหรับ อบต./เทศบาล ให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับ 
  คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ตามเวลาท่ีกําหนด 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 03 
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 3. สําหรับเมืองพัทยาให้ส่งแบบ ผ.03 รายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  สําหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กับคณะกรรมการ 
  ประสานแผนฯ ระดับจังหวัด ตามเวลาท่ีกําหนด 
 4. แบบ ผ.03 ให้เรียงลําดับต่อจากแบบ ผ.02 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ของคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทอ้งถ่ินระดับอ าเภอ 
อ าเภอ..................................จังหวัด................................. 

 

 

      ลงช่ือ...........................................................เลขานุการ                                                                                    ลงช่ือ................................................ประธาน 
            (.........................................................)                                                                                                     (...................................................) 
ปลัด............................................... นายก.............................................. 
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด และกรอบการประสานโครงการพัฒนาของอปท. ในเขตจังหวัด 
      ลงช่ือ...............................................................                                                                                           ลงช่ือ.......................................................... 
            (............................................................)                                                                                                   (.......................................................) 

ที่ ยุทธศาสตร ์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา
ของ อปท.

ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
(อปท.) 

แผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีผ่่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่ขอ 

ประสาน 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

               
               
รวม     ........โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - - 

แบบ ผ. 03/1 
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ท้องถ่ินอําเภอ..................................... นายอําเภอ....................................... 
หมายเหตุ 1.  ให้คณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ ประชุมพร้อมกลั่นกรอง แล้วจัดเรียงลําดับความสําคัญของโครงการลงในแบบ ผ.03/1 พร้อมลงลายมือช่ือให้ครบตามแบบ 
 2. ให้ประธานคณะกรรมการประสานแผนฯ ระดับอําเภอ เป็นผู้มีหน้าท่ีจัดส่งโครงการพัฒนาท่ีขอประสาน โดยใช้เลขหนังสือของหน่วยงานของประธานฯ 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด.................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. แบบ ผ.04 เป็นแบบสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นําโครงการท่ี อบต.,เทศบาล และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการลงรายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
ขอประสาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

            
            

            
            
            
รวม .............โครงการ - - ……… ……… ……… ……… - - -  

แบบ ผ. 04 



แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลต าบลกุดดู่ 24 
 

  บริหารส่วนจังหวัด 
 2. แบบ ผ.04 ให้เรียงลําดับต่อจากแบบ ผ.03 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 (ช่ืออปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 

หมายเหตุ 1. แบบ ผ.05 เป็นแบบส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัดท่ี อบต./เทศบาล/อบจ. และเมืองพัทยา เสนอขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/แผนปฏิบัติ 
  ราชการประจ าป ี
 2. ส าหรับ อบต./เทศบาลต าบล ให้เสนอผ่านอ าเภอ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 
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 3. ส าหรับเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/ อบจ.  และเมืองพัทยา เสนอผ่านจังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรอง 
 4. กรณี อปท.ไม่มีการประสานแผนฯ กับจังหวัด ก็ไม่ต้องด าเนินการตามแบบน้ี 
 5. แบบ ผ.05 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.03 หรือ แบบ ผ.04 แล้วแต่กรณี 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
 (ช่ืออปท.) ................................................................. 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี........(ระบุช่ือยุทธศาสตร์)........................................................................................................... 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์............................................................................................................................................................ 
 1.1 แผนงาน........................................................................................................................................................ 

 
หมายเหตุ 1. การลงงบประมาณเพื่อเป็นการประมาณการท่ีอาจใช้จ่าย ซึ่งในทางปฏิบัติไม่ได้ใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ในรูปของตัวเงิน) และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 06 
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  อื่นๆ แต่อย่างใด 
 2. แบบ ผ.06 ไม่สามารถน ามาต้ังจ่ายเป็นงบประมาณได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 3. แบบ ผ.06 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.05 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

(ช่ืออปท.) ................................................................. 
 

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์ 
  1.1 แผนงาน.............. 
  1.2 แผนงาน.............. 
                ฯลฯ 

          

รวม           
2) ยุทธศาสตร์ 
  2.1 แผนงาน................ 
  2.2 แผนงาน................ 
                ฯลฯ 

          

รวม           
3) ยุทธศาสตร์ 
3.1 แผนงาน............... 
3.2 แผนงาน............... 
                ฯลฯ 

          

รวม           
รวมทั้งสิ้น           

แบบ ผ. 07 
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หมายเหตุ : แบบ ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ให้น าไปไว้เป็นแผ่นแรกของแบบ ผ. ต่างๆ (ผ.07-ผ.01-ผ.02 จนสุดท้าย ผ.08) 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
(ช่ืออปท.) ............................................................ 

 
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

           
           
           
           
           
           

รวม ............... ............... ............... ...............  
 

หมายเหตุ 1. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
  แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
 2. หมวด ให้ลงหมวดครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ 
  ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ค่าครุภัณฑ์ เป็นต้น 

แบบ ผ. 08 
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 3. ประเภท ให้ลงประเภทครุภัณฑ์ตามช่ือท่ีปรากฎตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0808.2/ว 1248 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิง่ของท่ีจัดเป็นวัสดุและ 
  ครุภัณฑ์ตามหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2559 เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  เป็นต้น 
 4. วัตถุประสงค์ ให้บอกถึงการวางแผนไว้เพื่อต้องการท าอะไร ได้อะไรหรือใช้อะไร เป็นต้น 
 5. เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) แสดงรายละเอียด จ านวน สถานท่ีต้ัง ขนาด ปริมาณหรือคุณลักษณะท่ีจ าเป็น เป็นต้น 
 6. แบบ ผ.08 ให้เรียงล าดับต่อจากแบบ ผ.06 
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ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   ......................................................................................................................................................... 
  ......................................................................................................................................................... 
  2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
   ......................................................................................................................................................... 
   ......................................................................................................................................................... 
  3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม  
   3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
    - โดยใช้แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ (1) แบบตัวบ่งช้ีการ
ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard 
Model ของ Kaplan & Norton  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical 
Model)ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบั ติ งาน (Process Performance 
Measurement System (PPMS))ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการ
แก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหรือ Problem-Solving Method (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Methods) (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) (9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk 
Assessment Model) (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ (11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1)-(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
    - เชิงปริมาณ(Quantity)เชิงคุณภาพ (Quality)ผลท่ีได้จริงๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย(Cost)เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
    - ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
    - วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicators : KPIs) 
    - ผลกระทบ(Impact) 
    .................................................................................................................................................. 
    .................................................................................................................................................. 
 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
  4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 
   ................................................................................................................................................ 
   ................................................................................................................................................ 
  4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
    (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    ................................................................................................................................................... 
    ................................................................................................................................................... 
   
 
 
 
 


