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                  ประกาศเทศบาลต าบลสระแก้ว 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 

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

ด้วย เทศบำลต ำบลสระแก้ว ได้จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือให้ แผนพัฒนำ
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำ
กลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีจังหวัด แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสำมำรถ
บูรณำกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม และงบประมำณในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดให้กับประชำชน  

อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 ข้อ 24 และข้อ 25 ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7467 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 คณะกรรมกำรพัฒนำ
เทศบำลต ำบลสระแก้ว ได้ประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในกำร 
เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ. 2564 แล้วนั้น ดังนั้น อำศัยควำมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ดังกล่ำวข้ำงต้น 
เทศบำลต ำบลสระแก้ว จึงประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตำมรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี ้

 

    จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

       ประกำศ ณ วันที่ 29 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2564 

           
                

                                  (นำยพรม   ประตำ) 
                                    นำยกเทศมนตรีต ำบลสระแก้ว 
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แผนพัฒนาห้าปี 
(พ.ศ.2566-2570) 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลสระแก้ว 
อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
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       ค ำน ำ 
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มำตรำ 50และ

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 
มำตรำ 16 (1)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นของตนเองแผนพัฒนำท้องถิ่น หมำยถึงแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัด   ค่ำเป้ำหมำย และกลยุทธ์  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง   ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
แผนพัฒนำอ ำเภอ แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำนหรือแผนชุมชน อันเป็น กำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน
โครงกำรพัฒนำที่จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำ และรวมถึงกำร
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 

เทศบำลต ำบลสระแก้ว ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ.2566 –2570 ตำมแนวทำง
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท  0810.3/ว 7467  ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2563 ข้อ 3 ว่ำด้วยแนว
ทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 –2570  ซ่ึง  เทศบำลต ำบลสระแก้ว หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น พ.ศ.2566–2570 ของเทศบำลต ำบลสระแก้ว จะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำท้องถิ่นที่มีประสิทธิภำพและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงแท้จริงต่อไป 
 
 
 

                                       เทศบาลต าบลสระแก้ว 
                                                           ตุลาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

 
 

สารบัญ 
 
 

เรื่อง               หน้า 
 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน               1 
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            14 
ส่วนที่ 3 กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ             33 
ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรติดตำมประเมินผล   

1. กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ 
2. กำรติดตำมและประเมินโครงกำร 
3. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่น จำกแผนด ำเนินงำน พ.ศ.2561-2564) 

ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 และ ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
    4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
      - ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
      - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ           
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ส่วนที ่1   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

1.  ด้านกายภาพ  
เทศบำลต ำบลสระแก้ว เป็นหน่วยงำนกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอเปือยน้อย  

จังหวัดขอนแก่น ได้ยกฐำนะจำกสภำต ำบลสระแก้ว เป็นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้วตำมประกำศ
กระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2540  และสภำต ำบลเปือยน้อยได้ยุบรวมกับองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสระแก้ว ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 2 พฤษภำคม 2544 ต่อมำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สระแก้ว ได้รับกำรจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐำนะจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระแก้วเป็นเทศบำลต ำบลสระแก้ว   
ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เมื่อวันที่ 27 เดือนตุลำคม พ.ศ. 2552 

 ลักษณะภูมิประเทศ    
    ลักษณะภูมิประเทศเป็นลูกคลื่นลำดรอน จำกทิศตะวันตก ลำดต่ ำลงมำทำงทิศตะวันออก ลักษณะพ้ืน
ที่ดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย ไม่อุ้มน้ ำ ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่ ำ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน คือ ล ำห้วย
เลำใหญ่ ล ำห้วยเลำน้อย ล ำห้วยเสียว ล ำห้วยโสกผือ และล ำห้วยล ำพังชู     

2.  ด้านการเมือง / การปกครอง 
 

เทศบำลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบำล มีทั้งหมด  7 ชุมชน ประชำชนให้ควำมร่วมมือด้ำนกำรเลือกตั้ง
เป็นอย่ำงดี เช่น กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล ในปี พ.ศ. ๒๕64 ประชำชนมำใช้สิทธิเลือกตั้ง จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิ
เลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  1,277  คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  1,697  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.95  จ ำนวนผู้
มำใช้สิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล 1,381 คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,618  คน  คิดเป็นร้อยละ  75.25    
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลจำกผลกำรประชุมทุกครั้งที่เทศบำลจัดขึ้น มีประชำชนสนใจเข้ำร่วมประชุมรวมทั้ง
แสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย  ส่งผลให้เทศบำลด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำรของประชำชน และประชำชนได้รับ
และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำเทศบำล นอกจำกนี้  เทศบำลได้จัดโครงกำรอบรมศึกษำดูงำน ของคณะผู้บริหำร 
สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล อสม. และกรรมกำรชุมชน โครงกำรอื่นๆ ส ำหรับประชำชนอีกหลำยโครงกำร 
เพ่ือน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับมำพัฒนำเทศบำลให้เจริญเท่ำเทียมกับเทศบำลอ่ืนๆ และเทศบำลมีโครงกำร
จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ  โครงกำรบำงโครงกำรต้องระงับไว้เนื่องจำก
ข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ มีอัตรำก ำลังพนักงำนเทศบำลจ ำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในด้ำนบริกำร  โดยเทศบำลแบ่งเขตกำรปกครอง  ดังนี้                
2.1  เขตการปกครอง 
    

    เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีหมู่บ้ำนในเขตปกครองจ ำนวน 7 หมู่บ้ำน ดังนี้ 
หมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้วเต็มพ้ืนที่  จ ำนวน  4  หมู่บ้ำน  คือ 

    หมู่ที่  1  บ้ำนสระแก้ว   ผู้ปกครอง  นำยวิคิด        ปัสสำวะสัง   ผู้ใหญ่บ้ำน 
    หมู่ที่  3 บ้ำนเก่ำค้อ   ผู้ปกครอง     นำยไพศำล    โพธิรำช          ผู้ใหญ่บ้ำน 
    หมู่ที่  5  บ้ำนนำเสียว   ผู้ปกครอง    นำยเสถียรพงค์   ศรีสำรคำม     ผู้ใหญ่บ้ำน 
    หมู่ที่  6  บ้ำนโคกสว่ำง    ผู้ปกครอง    นำยภิรมย์   ปัสสำวะสัง       ผู้ใหญ่บ้ำน 

หมู่บ้ำนที่อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว เป็น  บำงส่วน มีจ ำนวน  3  หมู่บ้ำน  คือ 
    หมู่ที่  7   บ้ำนวังหิน          ผู้ปกครอง     นำยบุญมี     แก้วอำษำ         ก ำนันต ำบลสระแก้ว 
    หมู่ที่  1   บ้ำนหัวขัว         ผู้ปกครอง     นำยสว่ำง      น้อยล ำ            ผู้ใหญ่บ้ำน 
    หมู่ที่  4   บ้ำนโนนเหลื่อม    ผู้ปกครอง     นำยวิจิตร      ตั้งตระกูล      ก ำนันต ำบลเปือยน้อย 
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ท าเลที่ตั้ง    มีอำณำเขตพ้ืนที่ติดต่อกับท้องถิ่นใกล้เคียง  ดังนี้ 
ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  เทศบำลต ำบลเปือยน้อย อ ำเภอเปือยน้อย   จังหวัดขอนแก่น       

     ทิศใต้    ติดต่อกับ   ต ำบลดอนดู่    อ ำเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น 
     ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ   ต ำบลปอพำน    อ ำเภอนำเชือก           จังหวดัมหำสำรคำม 
     ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ   ต ำบลวังม่วง    อ ำเภอเปือยน้อย         จังหวดัขอนแก่น 
 

พื้นที่   เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมำณ  36.69  ตำรำงกิโลเมตร  
 หรือประมำณ  22, 322  ไร่ 

       

๒.๒ การเลือกตั้ง 
    เดิมเทศบำลต ำบลสระแก้ว ได้แบ่งเขตกำรเลือกตั้งนำยกเทศมนตรีต ำบลสระแก้ว  ทั้งเขตเทศบำลเป็น 
๑ เขตเลือกตั้ง  สมำชิกสภำออกเป็น  ๒  เขต ดังนี้ 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑  ประกอบด้วย  ชุมชน   
1. บ้ำนสระแก้ว หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศเหนือตลอดแนว     
2. บ้ำนเก่ำค้อ   หมู่ที่ 3  
3. บ้ำนวังหิน   หมู่ที่ 7 
4. บ้ำนหัวขัว   หมู่ที่ 1  ต ำบลเปือยน้อย 
5. บ้ำนโนนเหลื่อม  หมู่ 4  ต ำบลเปือยน้อย 

     

เขตเลือกตั้งท่ี  ๒  ประกอบไปด้วย ชุมชน 
1.  บ้ำนสระแก้ว  หมู่ที่ 1 ฝั่งทิศใต้ตลอดท้ังแนว 
2. บ้ำนนำเสียว   หมู่ที่ 5 
3. บ้ำนโคกสว่ำง  หมู่ที่ 6 

 

จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64)   
    -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี  1,697  คน 
   -  จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำล  1,697 คน 
จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 

-  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้งนำยกเทศมนตรี 1,277  คน จำกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 1,697  คน   
คิดเป็นร้อยละ  75.25   
 

3.  ประชากร  
เทศบำลต ำบลสระแก้ว มีประชำกรทั้งหมด 2,122 คน แยกเป็นชำย 1,118 คนแยกเป็นหญิง 

1,004 คน มีควำมหนำแน่น เฉลี่ย  57.83  คน/ตำรำงกิโลเมตร และมีจ ำนวนครัวเรือน 665 ครัวเรือน  
(ท่ีมำ : ส ำนักงำนทะเบียนอ ำเภอเปือยน้อย ณ เมษำยน 2564 ) 
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4. สภาพสังคม 
   4.1 การศึกษา 
                ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลสระแก้ว โรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 2 โรงเรียน  คือ  
โรงเรียนบ้ำนสระแก้วประชำสรรค์  และโรงเรียนบ้ำนนำเสียว – โคกสว่ำง  

 

                      โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์  ประจ าปี  2564 
ชั้น / ป ี ชาย หญิง รวม 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

6 
1 
5 
3 
0 
3 

0 
2 
1 
1 
0 
3 

6 
3 
6 
4 
0 
6 

รวม 18 7 25 
 

บุคลำกรครู /อำจำรย์  ชำย 1  คน  หญิง 3  คน  รวม  4  คน 
 

โรงเรียนบ้านนาเสียว – โคกสว่าง ประจ าปี 2564 
ชั้น / ป ี ชาย หญิง รวม 

ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

1 
1 
3 
5 
0 
0 

4 
5 
2 
1 
3 
0 

5 
6 
5 
6 
3 
0 

รวม 10 15 25 
            บุคลำกรครู / อำจำรย์  ชำย 1 คน  หญิง  3  คน  รวม  4 คน 
             

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็กจ ำนวน  2  แห่ง  คือ   

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
 

ปี  2564 รวม 
ชาย หญิง 
11 8 19 

ครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน  2  คน 
 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์บ้านนาเสียว 
 

ปี  2564 รวม 
ชาย หญิง 
13 7 20 

ครูผู้ดูแลเด็กจ ำนวน  3  คน 
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การสาธารณสุข 
 

    เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  1  แห่ง  คือ  โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแก้ว   ตั้งอยู่บ้ำนสระแก้ว  หมู่ที่ 1 โดยมีบุคลำกร  ดังนี้ 
  1.  นำงอนงรัก      สุดงำม      ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลสระแก้ว             
     2.  นำงรัชลำภรณ์    หวำนเสนำะ     พยำบำลวิชำชีพ   
  3.  นำยไพรจิตร      นิลหม้ำย    พยำบำลวิชำชีพ   

    4.  นำงนิตร์    พงษ์สระพัง     พนักงำนนวดแผนไทย 
 

ผู้สูงอายุ  ในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว  จ ำนวน  417  คน  แบ่งเป็น 
                   -  ชำย  จ ำนวน   212  คน 
                   -  หญิง       จ ำนวน   205  คน 
    

ผู้พิการทุพพลภาพ     จ ำนวน  91  คน   แบ่งเป็น 
                    -  ชำย  จ ำนวน  63  คน 
                   -  หญิง  จ ำนวน  28  คน 

 

การศาสนา   ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว  นับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนำสถำน   
จ ำนวน 6  แห่ง  คือ 
  1.  วัดโพธิ์ศรี     บ้ำนสระแก้ว หมู่ที่  1   ต ำบลสระแก้ว   
  2.  วัดแจ้งอรุณศิลป์   บ้ำนนำเสียว หมู่ที่  5  ต ำบลสระแก้ว 
  3.  วัดบ้ำนโคกสว่ำง   บ้ำนโคกสว่ำง หมู่ที่  6  ต ำบลสระแก้ว  
  4.  วัดป่ำบ้ำนเก่ำค้อ   บ้ำนเก่ำค้อ  หมู่ที่  3   ต ำบลสระแก้ว 
  5.  วัดป่ำบ้ำนโนนเหลื่อม  บ้ำนโนนเหลื่อม หมู่ที่  4  ต ำบลเปือยน้อย 
  6.  วัดป่ำบ้ำนวังหิน   บ้ำนวังหิน   หมู่ที่  7  ต ำบลสระแก้ว 

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค 

                 การไฟฟ้า 
-   มีไฟฟ้ำใช้จ ำนวน  665  ครัวเรือน                                       

                  ระบบประปา 
                         -  ประชำชนส่วนใหญ่ได้รับบริกำรด้ำนกำรประปำจำกกำรประปำหมู่บ้ำน 

เส้นทางคมนาคม 
              กำรคมนำคมของเทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีถนนสำยหลัก  คือทำงหลวงหมำยเลข   2299  ตัดผ่ำน 
กำรคมนำคมภำยในต ำบลหมู่บ้ำน   รวมทั้งสิ้น   100,000   ตำรำงเมตร   แยกเป็น 

-  ถนนสัญจรไปมำสะดวก         จ ำนวน   70,000    ตำรำงเมตร        คิดเป็น   70 % 
    -  ถนนสัญจรไปมำไม่สะดวก      จ ำนวน   30,000    ตำรำงเมตร        คิดเป็น    30 % 
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แหล่งน้ า 

-  ล ำน้ ำ  ล ำห้วย   จ ำนวน   4   สำย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จ ำนวน   3   แห่ง  
- อ่ำงเก็บน้ ำ    จ ำนวน   1   แห่ง 
-  ฝำย      จ ำนวน   11  แห่ง 
- สระน้ ำ     จ ำนวน   15  แห่ง 
- ประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน   4   แห่ง 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชำกรในเขตเทศบำล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำงกำรเกษตรที่ส ำคัญ     
ได้แก่  ข้ำว  มันส ำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้ 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ  7๐ ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์  ร้อยละ  10 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ  15 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ 5 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

๖.๓ การปศุศัตว ์
-  เป็นกำรประกอบกำรในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอำชีพหลักและอำชีพเสริม เช่น  กำรเลี้ยง 

ไก่  เป็ด  โค   สุกร  กระบือ   
 

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
การพาณิชย์ 
ธนำคำร   -   แห่ง    สถำนีบริกำรน้ ำมัน   -     แห่ง 
บริษัท    -     แห่ง    ศูนย์กำรค้ำ/ห้ำงสรรพสินค้ำ  -   แห่ง 
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด - แห่ง  ตลำดสด -   แห่ง 
ร้ำนค้ำต่ำงๆ   20  แห่ง   โรงฆ่ำสัตว์  - แห่ง 
 
กลุ่มอาชีพ 

มีกลุ่มอำชีพ  จ ำนวน  3  กลุ่ม 
      1. กลุ่มร้ำนค้ำชุมชนบ้ำนเก่ำค้อ 
      2.  กลุ่มเพำะเห็ดบ้ำนโคกสว่ำง 

๖.๘ แรงงาน 
     จำกกำรส ำรวจข้อมูลพ้ืนฐำนพบว่ำ  ประชำกรที่มีอำยุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก ำลังแรงงำน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตรำส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ำมำก  แต่ค่ำแรงในพ้ืนที่ต่ ำกว่ำระดับจังหวัด  
โดยเฉพำะแรงงำนด้ำนกำรเกษตร  ประชำกรอำยุระหว่ำง  ๒๕ – ๕๐ ปี บำงส่วน ไปรับจ้ำงท ำงำนนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงำนที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ  ปัญหำที่พบคือ ประชำกรต้องไปท ำงำนนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงำน
อุตสำหกรรม  บริษัท  ห้ำงร้ำนใหญ่ๆ  เพรำะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรมที่มีกำรจ้ำงแรงงำนเยอะ เพรำะพ้ืนที่
ส่วนมำกเป็นที่อยู่อำศัย  ปัญหำนี้ยังไม่สำมำรถแก้ไขได้ 
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๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  บ้านสระแก้ว  หมู่ที่ 1   

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
นอกเขตชลประทำน  190    ครัวเรือน 

2,300     ไร ่    750     กก./ไร ่   1,500     บำท/ไร ่    9,750     บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่              บำท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย    15   ครัวเรือน 

   43        ไร่    1,000   กก./ไร ่    5,000    บำท/ไร ่    8,000   บำท/ไร ่
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
  ไร่มันส ำปะหลัง   120   ครัวเรือน 

   1,000    ไร ่    3,000  กก./ไร ่    3,500    บำท/ไร ่     6,000   บำท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
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(๒)  บ้านเก่าค้อ  หมู่ที่ 3   
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน    81  ครัวเรือน 

   2,420       ไร ่    750    กก./ไร ่     1,500     บำท/ไร ่    9,750     บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่              บำท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย    10   ครัวเรือน 

   55        ไร่    1,000   กก./ไร ่    5,000    บำท/ไร ่    8,000   บำท/ไร ่
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
 ไร่มันส ำปะหลัง   35     ครัวเรือน 

   375          ไร่  2,500    กก./ไร ่     1,200     บำท/ไร ่       3,500   บำท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
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(๓)  บ้านนาเสียว  หมู่ที่ 5 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน   111   ครัวเรือน 

    1,850    ไร ่    750    กก./ไร ่     1,500     บำท/ไร ่    9,750     บำท/ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่              บำท/ไร ่
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย    5   ครัวเรือน 

   25         ไร่    1,000   กก./ไร ่    5,000    บำท/ไร ่    8,000   บำท/ไร ่
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
 ไร่มันส ำปะหลัง   33    ครัวเรือน 

    165        ไร่  2,500    กก./ไร ่     1,200     บำท/ไร ่       3,500   บำท/ไร ่
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ  อื่นๆ โปรดระบุ  
 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร่              บำท/ไร ่             บำท/ไร่ 
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 (๔)  บ้านโคกสว่าง หมูที่ 6 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขตชลประทำน        ครัวเรือน 

             ไร ่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
 นอกเขตชลประทำน  111 ครัวเรือน 

   1,850    ไร ่
   750    กก./

ไร่ 
    1,500     บำท/

ไร่ 
   9,750     บำท/

ไร่ 
2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
สวน                 .        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย   5   ครัวเรือน 

   25         ไร่ 
   1,000   กก./

ไร่ 
   5,000    บำท/

ไร่ 
   8,000   บำท/

ไร่ 
  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 

             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
  ไร่มันส ำปะหลัง  33   ครัวเรือน 

  165        ไร ่  2,500  กก./ไร ่     1,200  บำท/ไร่   3,500   บำท/ไร่ 
  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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 (๕)  บ้านวังหิน  หมู่ที่ 7 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขต

ชลประทำน 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 83  ครัวเรือน 
   1058     ไร ่

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     บำท/
ไร่ 

   9,750     บำท/
ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย   53  ครัวเรือน 
   500       ไร ่

   1,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บำท/
ไร่ 

   8,000   บำท/
ไร่ 

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง    53 ครัวเรือน 
  500        ไร ่  2,500  กก./ไร ่     1,200  บำท/ไร่   3,500   บำท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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 (๖)  บ้านหัวขัว  หมู่ที่ 1 ต าบลเปือยน้อย 
 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขต

ชลประทำน 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 62   ครัวเรือน 
   750    ไร่ 

   750    กก./
ไร่ 

    1,500     บำท/
ไร่ 

   9,750     บำท/
ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย   15  ครัวเรือน 
   55       ไร ่

   1,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บำท/
ไร่ 

   8,000   บำท/
ไร่ 

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง     5  ครัวเรือน 
    22       ไร ่  2,500  กก./ไร ่     1,200  บำท/ไร่   3,500   บำท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 
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(7)  บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 4  ต าบลเปือยน้อย 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ท ำนำ  ในเขต

ชลประทำน 
       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 นอกเขต
ชลประทำน 

 20   ครัวเรือน 
   750    ไร่  750    กก./ไร ่    1,500   บำท/ไร่   9,750   บำท/ไร่ 

2.2) ท ำสวน สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่              บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

สวน                 .        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.3) ท ำไร่   ไร่อ้อย   10  ครัวเรือน 
   35       ไร ่

   1,000   กก./
ไร่ 

   5,000    บำท/
ไร่ 

   8,000   บำท/
ไร่ 

  ไร่ข้ำวโพด        ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

  ไร่มันส ำปะหลัง   10  ครัวเรือน 
    22       ไร ่  2,500  กก./ไร ่     1,200  บำท/ไร่   3,500   บำท/ไร่ 

  อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

2.4) อื่นๆ   อ่ืนๆ โปรดระบุ  
                     . 

       ครัวเรือน 
             ไร่            กก./ไร ่              บำท/ไร่             บำท/ไร่ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

   8.1  การศาสนา   ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว  นับถือศำสนำพุทธ โดยมีศำสนำสถำน   
จ ำนวน 6  แห่ง  คือ 

    1.  วัดโพธิ์ศรี     บ้ำนสระแก้ว        หมู่ที่  1   ต ำบลสระแก้ว   
    2.  วัดแจ้งอรุณศิลป์      บ้ำนนำเสียว        หมู่ที่  5  ต ำบลสระแก้ว 

3. วัดป่ำบ้ำนเก่ำค้อ   บ้ำนเก่ำค้อ         หมู่ที่  3   ต ำบลสระแก้ว 
    3.  วัดบ้ำนโคกสว่ำง     บ้ำนโคกสว่ำง        หมู่ที่  6  ต ำบลสระแก้ว  
    4.  วัดป่ำไพศำลสำมัคคี  บ้ำนวังหิน      หมู่ที่  7  ต ำบลสระแก้ว 

5.  วัดป่ำบ้ำนโนนเหลื่อม บ้ำนโนนเหลื่อม     หมู่ที่  4   ต ำบลเปือยน้อย 
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๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์   ประมำณเดือนเมษำยน 
-  งำนประเพณีบุญกู่   ประจ ำเดือนเมษำยน 
-  ประเพณีท ำบุญกลำงบ้ำน ประมำณเดือนพฤษภำคม 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 

 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชำชนในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญำท้องถิ่น ได้แก่ วิธีกำร
ท ำเครื่องจักสำนใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำรจับ
ปลำธรรมชำติ   
    ภาษาถิ่น  พูดภำษำอิสำน    
 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    ประชำชนในเขตเทศบำลได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้จ ำหน่วยบ้ำง ได้แก่  
เสื่อที่ทอจำกต้นกก  ผ้ำที่ทอจำกผ้ำฝ่ำยและผ้ำไหม  เครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
 

๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    

        -  ทรัพยำกรป่ำไม้    จ ำนวน   1  แปลง    เนื้อที่ 33  ไร่  1  งำน   72.60  ตำรำง 
        - ที่สำธำรณะจ ำนวน  1  แปลง   เนื้อท่ี   6   ไร่ 
 

แหล่งน้ า 
-  ล ำน้ ำ  ล ำห้วย   จ ำนวน   4   สำย 
-  บึง  หนองอ่ืนๆ  จ ำนวน   3   แห่ง  
- อ่ำงเก็บน้ ำ    จ ำนวน   1   แห่ง 
-  ฝำย      จ ำนวน   11  แห่ง 
- สระน้ ำ     จ ำนวน   15  แห่ง 
- ประปำหมู่บ้ำน   จ ำนวน   4   แห่ง 
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              ส่วนที ่2 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (2561-2580)  
    กำรจัดท ำแผนพัฒนำของเทศบำลจะต้องมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์ชำติ เพ่ือขับเคลื่อน
กำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก ำลังอยู่
ระหว่ำงกำรกำรเสนอร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ำยุทธศำสตร์ชำติ    ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรปรับปรุงร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติตำมมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ำร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ  
โดยร่ำงกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
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1. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคงประชำชนมี
ควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำชอธิปไตย และมีควำม
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ  

2. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมอง
กลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่
หลำกหลำย (๒ ) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนคมนำคมและขนส่ง 
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และบริกำรอนำคตและ (๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพิ่มศักยภำพ
ของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่  

3.ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่
ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ  

4. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ให้
ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น มำร่วมขับเคลื่อน  

5. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำ ไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้ำนสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม  
ธรรมำภิบำล 

6. ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภำครัฐ
ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับหรือในกำร
ให้บริกำร 
 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
เป็นกำรก ำหนดประเด็นในลักษณะที่มีควำมบูรณำกำรและเชื่อมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่

เกี่ยวข้อง และประเด็นกำรพัฒนำจะไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกันระหว่ำงแผนแม่บทฯ  เพ่ือให้ส่วนรำชกำรสำมำรถน ำแผน
แม่บทฯ ไปใช้ในทำงปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  และป้องกันกำรเกิดควำมสับสน  โดยแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ มีจ ำนวนรวม ๒๓ ฉบับ ประกอบด้วย (๑) ควำมมั่นคง (๒) กำรต่ำงประเทศ (๓) กำรเกษตร (๔) 
อุตสำหกรรรมและบริกำรแห่งอนำคต (๕) กำรท่องเที่ยว (๖) พ้ืนที่และเมืองน่ำอยู่อัจฉริยะ (๗) โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ระบบ โลจิสติกส์ และดิจิทัล (๘) ผู้ประกอบกำรและวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมยุคใหม่ (๙) เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ (๑๐) กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยม และวัฒนธรรม (๑๑) ศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต (๑๒) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
(๑๓) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี (๑๔) ศักยภำพกำรกีฬำ (๑๕) พลังทำงสังคม (๑๖) เศรษฐกิจฐำนรำก 
(๑๗) ควำมเสมอภำคและหลักประกันทำงสังคม (๑๘) กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน (๑๙) กำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ 
(๒๐) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐ (๒๑) กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒๒) กฎหมำย
และกระบวนกำรยุติธรรม และ (๒๓) กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 

 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประกอบด้วย ๑๓ ด้าน คือ  
๑. ด้านการเมือง ๒. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ๓. ด้านกฎหมาย ๔. ด้านกระบวนการยุติธรรม 

๕. ด้านเศรษฐกิจ ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗. ด้านสาธารณสุข ๘. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ ๙. ด้านสังคม ๑๐. ด้านพลังงาน ๑๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๑๒. ด้านการศึกษา ๑๓. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

   16 

 
 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 จำกสถำนะของประเทศและบริบทกำร
เปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ที่ประเทศก ำลังประสบอยู่ ท ำให้กำร ก ำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีควำม
ต่อเนื่องจำกวิสัยทัศน์แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 และกรอบ หลักกำรของกำรวำงแผนที่
น้อมน ำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลำงของกำร พัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม กำร
พัฒนำที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 
ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำที่มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทยจำกประเทศที่มีรำยได้ปำน 
กลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุ 
วิสัยทัศน์ระยะยำว มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ของประเทศ 

 เป้าหมาย  
1. กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง  
2. กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำงสังคมสูงวัย

อย่ำง มีคุณภำพ  
3. กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม  
4. กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ  

 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์  

1.สินค้ำเกษตร อำหำรมีคุณภำพและปลอดภัย  
2. เมืองน่ำอยู่และประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  
3. เมืองท่องเที่ยวชั้นน ำของ ASEAN และแหล่งศึกษำดูงำนประชุมสัมมนำส ำคัญระดับประเทศ 
 

วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่ำว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่กำรมีเอกรำช อธิปไตย และบูรณภำพแห่งเขตอำนำจักร กำร
ด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง ยั่งยืนของสถำบันหลักของชำติ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคงของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุก
รูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโตของชำติควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน  ควำม
ยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำรควำมสำมำรถในกำรรักษำ
ผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ
ประสำนสอดคล้องกัน ด้ำนควำมมั่นคงในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภำระ
ของโลกและสำมำรถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภำพทำงเศรษฐกิจที่ด้อยกว่ำ 
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 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 

➢แผนพัฒนาภาค 
 วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวระดับสำกล ผลิตสินค้ำเกษตรคุณภำพ ฐำนอุตสำหกรรม  เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่ำงสมดุลและยั่งยืน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำพ้ืนที่เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี ควำมทันสมัย

ที่สุดในภูมิภำคอำเซียน  
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่มีคุณภำพและได้ มำตรฐำนสำกล  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนำพ้ืนที่เศรษฐกิจชำยแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ ประเทศเพ่ือนบ้ำนให้

เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 ยุทธศำสตร์ที่  ๕ แก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและจัดระบบกำรบริหำรจัดกำ รมลพิษ  ให้มี

ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน 
ยุทธศำสตร์ที่ ๖ บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมสมดุล อย่ำงมีส่วนร่วม 

 

➢แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
วิสัยทัศน์ : พ้ืนที่พัฒนำพิเศษระดับอำเซียน แหล่งผลิตอำหำรและผลไม้ปลอดภัย เพ่ือกำรส่งออกและ

แหล่งท่องเที่ยวมำตฐำนระดับนำนำชำติ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำควำมพร้อมของพื้นที่สร้ำงบรรยำกำศเพ่ือส่งเสริมกำรค้ำ กำรลงทุนอุตสำหกรรม 

มุ่งสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีและทันสมัยที่สุดในภูมิภำคอำเซียน  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำภำคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอำหำรที่มีคุณภำพและ ได้มำตรฐำนสำกล 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ปรับปรุงมำตรฐำนสินค้ำและธุรกิจบริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว  
ยุทธศำสตร์ที่ 4 เร่งแก้ไขปัญหำวิกฤตมลพิษและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน  
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ในทุกช่วงวัยให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี มีควำมมั่นคง ปลอดภัย 

 

➢แผนพัฒนาจังหวัด /ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรพัฒนำเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) เพ่ือกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมภำคกำรเกษตร  
2. กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของสินค้ำ OTOP และ SMEs  
3. กำรส่งเสริมอุตสำหกรรมชีวภำพและอุตสำหกรรมนิเวศให้มีมูลค่ำสูง  
4. กำรส่งเสริมพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้รับสิทธิประโยชน์ด้ำนกำรค้ำกำรลงทุน  
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ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวตำมอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมชุมชนเชิงสร้ำงสรรค์  
2. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกทำงกำรท่องเที่ยว  
3. กำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ สุขภำพ ควำมงำม และกำรแพทย์แผนไทย  
4. กำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรเมืองแห่งกำรประชุมสัมมนำ (Meetings, Incentive  

Travel, Conventions, Exhibitions : MICE City)  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรพัฒนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจของจังหวัด  
2. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนทุกกลุ่ม  
3. กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ด้ำนกำรจรำจรและขนส่งอัจฉริยะ กำรโทรคมนำคม สื่อสำร และ 
    ดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือสร้ำงบรรยำกำศกำรลงทุนในพ้ืนที่ และยกระดับคุณภำพชีวิตประชำชน  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างย่ังยืน  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้มีสุขภำวะและควำมเป็นอยู่ทีดี่  
2. กำรส่งเสริมสวัสดิกำรและกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรประกอบอำชีพให้มีรำยได้อย่ำงยั่งยืน  
3. กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำชุมชนเป็นฐำนในกำรสร้ำงสุขภำวะที่ดี  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรบริหำรจัดกำรน้ ำแบบบูรณำกำรอย่ำงยั่งยืน  
2. กำรดูแลรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและจัดกำรมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
3. กำรอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติแบบมีส่วนร่วมอย่ำงยั่งยืน  
4. กำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำรปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทำงธรรมชำติและ  
    กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม  
แนวทางการพัฒนา  

1. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำอุบัติภัยทำงถนน  
2. กำรป้องกันและลดกำรสูญเสียจำกสำธำรณภัยและภัยพิบัติ  
3. กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและควำมปลอดภัยในสังคม  
4. กำรปกป้องและเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์  
5. กำรป้องกันปรำบปรำมและบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด  
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1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแก่นประจ าปี (2566– 2570) 
 

วิสัยทัศน์  อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางเรียนรู้และเป็นหลักเศรษฐกิจของภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ ” 
   

พันธกิจ ( Mission ) 
1. เสริมสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนำให้เป็นเมืองที่น่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
2. พัฒนำคนให้มีคุณภำพ  มีทักษะในวิชำชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดกำรศึกษำในและนอกระบบให้ได้มำตรฐำน  และสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
4. สร้ำงเศรษฐกิจฐำนรำกให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงกำรค้ำ กำรลงทุนกำรบริกำร 

และกำรท่องเที่ยว 
5. พัฒนำโครงกำรข่ำยระบบกำรคมนำคมขนส่ง  ระบบบริกำรสำธำรณะ และเครือข่ำย 

กำรป้องกัน และบรรเทำสำธำรณภัยให้มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน 
6. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีควำมสมดุล อย่ำงยั่งยืน 
7. สืบสำนวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงำมของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย 8 ยุทธศำสตร์  ดังนี้    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำรชุมชนเมืองและชนบทอย่ำงทั่วถึง และเป็นระบบ 
1.2 พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่นให้มี

ประสิทธิภำพได้มำตรฐำน 
1.3 พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมี 

ส่วนร่วม 
1.4  ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเป็นระบบ  

ครบวงจร 
1.5  สร้ำงวินัยประชำชน และควำมร่วมมือในกำรดูแลควำมเป็นระเบียบชุมชน กำรจรำจร และ 

กำรลดอุบัติเหตุ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

     2.1 โครงสร้ำงพื้นฐำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 
2.2 พัฒนำระบบกำรให้บริกำรขนส่งมวลชนให้ได้มำตรฐำน สะดวก สะอำดและปลอดภัย 
2.3 พัฒนำจังหวัดเพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนและเป็น 

ศูนย์กลำงกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงสมดุล 
2.4 พัฒนำพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงำม เหมำะสม 
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงำน ผู้ประกอบกำรในกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำล และรักษำควำม 

สะอำดของครับครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลำดทำงระบำย กำรก ำจัดของเสีย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในระบบให้ได้มำตรฐำนและสนับสนุนให้      
ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ 

3.2 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับประชำชนทุกเพศวัย   
อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ 

3.3 พัฒนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรกีฬำขั้นพ้ืนฐำนสู่ควำมเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬำมืออำชีพ        
และกำรกีฬำ/นันทนำกำรเพ่ือออกก ำลังกำย      

3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำกำรประกอบอำชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมำะสมตรงศักยภำพของ  
ประชำชน 

3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่ำนิยมหลัก 12 ประกำร 
      3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้ำงสรรค์แก่เด็กและเยำวชนกิจกรรมอำสำ เพื่อกำรใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่ำ   
ตนเองและสังคม 

3.7 ส่งเสริมกระบวนกำรพัฒนำประชำธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชำชน 
ในกำรเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

    4.1 บริหำรจัดกำร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณำกำรและ ยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ ป่ำชุมชนและป่ำต้นน้ ำล ำธำรให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ 
4.3  พัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ ำ แหล่งน้ ำใต้ดินและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบ และมี 

ประสิทธิภำพโดยประชำชนมีส่วนร่วม 
4.4  เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะชุมชนสิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
4.5 สร้ำงสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.6 ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนทำงเลือก โซล่ำฟำร์ม 
4.7 พัฒนำต้นแบบกิจกรรม/สำธิต แนวทำงกำรใช้พลังงำนทำงเลือกใน อปท. ตำมศักยภำพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

 

5.1 พัฒนำส่งเสริมกำรเกษตรตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้ภำคเกษตร 
 5.3 ยกระดับคุณภำพกำรผลิตพืชอำหำรที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุน   
       กำรเกษตรอินทรีย์เพ่ือภำวะสุขภำพ 
 5.4 สนับสนุนกำรพัฒนำรูปแบบกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรที่เหมำะสมและ  
       นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นท่ี          

 

 
 
 



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

  22 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 

แนวทางการพัฒนา 
 

6.1 พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีคุณภำพ และเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมใน 
ระดับปฐมภูมิ 

6.2 พัฒนำระบบบริกำรทำงสังคมให้มีคุณภำพและเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม 
6.3 สนับสนุนกำรฟื้นฟูกำรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือกตำมควำมเหมำะสมและ 

เชื่อมโยงกับกำรดูแลสุขภำพ 
6.4 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) และพัฒนำรูปแบบ 

กำรบริกำรประชำชน 
6.5 เฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และกำรแพร่ระบำดในพ้ืนที่ และพัฒนำระบบกำรส่งต่อ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขันภายใต้ 
                   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 เสริมสร้ำงค่ำนิยม คุณธรรม จริยธรรมจิตสำธำรณะ และวัฒนธรรมที่ดีงำมแก่เด็กและเยำวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบสำยท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ 
       ปัญญำท้องถิ่น  
7.3  พัฒนำและส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสำมำรถแข่งขันได้ 
 7.4 พัฒนำ ส่งเสริม กำรพำณิชย์ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
 7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในกำร
ประกอบอำชีพ     
      

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 

8.1 ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ภำคประชำชน  
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในกำร  
        ปฏิบัติงำนและบริกำรประชำชนอย่ำงต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนำขีดสมรรถนะของบุคลำกรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำรสร้ำงเครือข่ำยของภำคประชำชน 
8.5 พัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำรและควำมโปร่งใส ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำร 
      ประเมินผลกระทบจำกกำรพัฒนำในท้องถิ่น 
 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลสระแก้ว 

    “มุ่งพัฒนำสู่ บ้ำนเมืองน่ำอยู่  ก้ำวทันเทคโนโลยี  ด ำรงอยู่บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสำนประเพณีท้องถิ่น ใส่ใจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม”   
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2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม   
ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่  
ยุทธศำสตร์ที่ 3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำรแข่งขัน   
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและกำรเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 5   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคณุภาพคนและสังคม 

เป้าประสงค์  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง สำธำรณูปโภคครอบคลุมทั่วทั้งต ำบล สำมำรถ

ยกระดับกำรศึกษำภำยในต ำบลสระแก้วตำมที่ได้ตั้งเป้ำหมำยไว้ ประชำชนให้ควำมส ำคัญกับศำสนำ สืบสำน
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงำม   

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                   1. ประชำชนมีสุขภำพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับบริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขท่ีมี
คุณภำพ 
                2. ให้คนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภำพ มีศักยภำพ ควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน  และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐำนควำมรู้ 
                   3. ให้ประชำชนมีภูมิคุ้มกันทำงวัฒนธรรม  มีกำรเชิดชูคุณค่ำควำมเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย
บนควำมเข้ำใจควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมที่ท ำให้ชุมชน  สังคม  มีควำมสมำนฉันท์และสันติสุข 
                   4. ส่งเสริมกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศ 

    กลยุทธ์ที ่1  กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ทุกระดับทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต  

     แผนงานการศึกษา 
       1. แผนงำนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
       2. แผนงำนสร้ำงและกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ทั่วถึง 
   

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมค่ำนิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดีงำม แก่เด็กและเยำวชนส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศและกำรกีฬำเพ่ือกำรออกก ำลังกำย 
      แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

1. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนในต ำบลมีคุณธรรมจริยธรรม มีควำมซื่อสัตย์เพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่เด็กและเยำวชน 
3. กำรจัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรในหมู่บ้ำนอย่ำง ต่อเนื่อง 

          4. จ ำนวนสนำมกีฬำรวมถึงศูนย์ออกก ำลังกำยท่ีเพ่ิมขึ้นใน ต ำบล 
 

       กลยุทธ์ที ่3 สร้ำงควำมมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
      แผนงานกสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. แผนงำนสร้ำงสังคมสวัสดิกำรและพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน 
2. แผนงำนสร้ำงสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข 
3. แผนงำนพัฒนำอำชีพและรำยได้ของประชำชน 
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กลยุทธ์ที ่4 พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุข 
      แผนงานสาธารณสุข 
       1. พัฒนำระบบบริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีคุณภำพ และเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียมใน 

     ระดับปฐมภูมิ 
2. พัฒนำระบบบริกำรทำงสังคมให้มีคุณภำพและเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม 
3. สนับสนุนกำรฟื้นฟูกำรแพทย์แผนไทย และแพทย์ทำงเลือกตำมควำมเหมำะสมและ 

                             เชื่อมโยงกับกำรดูแลสุขภำพ 
4. สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของอำสำสมัครสำธำรณสุขมูลฐำน (อสม.) และพัฒนำรูปแบบ 
    กำรบริกำรประชำชน 
5 เฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และกำรแพร่ระบำดในพ้ืนที่ และพัฒนำระบบ 
    กำรส่งต่อ   

ยุทธศาสตร์ที ่2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่  
 

    เป้าประสงค์  
ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภำยในต ำบลมีควำมสงบเรียบร้อย สำธำรณูปโภค

ครอบคลุมทั่วทั้งต ำบลรองรับประชำคมอำเซียน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ ำ  
 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
          1. เพื่อก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนในเขตเทศบำลต ำบลสระแก้ว ให้มีควำมสะดวก
และมำตรฐำน เพ่ือสนับสนุนยุทธศำสตร์ด้ำนอื่น ๆ ให้ประสบควำมส ำเร็จ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนคมนำคมขนส่ง  
ควำมสงบเรียบร้อย และควำมสงบสุขของประชำชน 

2. พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่น 
3. พัฒนำสร้ำงสภำพแวดล้อมต ำบลและหมู่บ้ำนให้ปลอดภัย  ปลอดยำเสพติด  และปลอด

อบำยมุข 
4. พัฒนำสร้ำงและพัฒนำระบบกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  และควำมปลอดภัยใน 

ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

กลยุทธ์ที ่1  พัฒนำและสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

1. โครงสร้ำงพื้นฐำนเส้นทำงคมนำคมขนส่งให้ได้มำตรฐำนและทั่วถึง 
2. พัฒนำระบบกำรให้บริกำรขนส่งมวลชนให้ได้มำตรฐำน สะดวก สะอำดและปลอดภัย 

กลยุทธ์ที ่2  พัฒนำ  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 
     แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1. พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพระบบเครือข่ำยกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยในท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที ่3  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้ำน / ชุมชน ปลอดยำเสพติด และปลอดอบำยมุข 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริม สนับสนุนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและอบำยมุขอย่ำงเป็น 
              ระบบ ครบวงจร 



                                                                                                       

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล   
 

   25 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการแข่งขัน  
เป้าประสงค์  

เกษตรกรมีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น สำมำรถพัฒนำผลิตผลสินค้ำด้ำนกำรเกษตรได้อย่ำงมี
คุณภำพพร้อมต่อกำรส่งออกสู่ตลำดทุกระดับประชำชนมีควำมรู้ด้ำนอำชีพ สำมำรถประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้ กำรว่ำงงำนในต ำบลลดลง 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
1. เพิ่มมูลค่ำผลผลิตกำรเกษตรและรำยได้กำรเกษตร 
2. ส่งเสริมเครือข่ำยวิสำหกิจชุมชน 
3. เพิ่มรำยได้ภำคกำรค้ำ 
4. จ ำนวนเกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกอบอำชีพเกษตรทั้งด้ำนพืชและสัตว์ 
5. จ ำนวนเกษตรกรที่สำมำรถผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรและมีตลำดรองรับทั้งภำยในประเทศและ 
     ต่ำงประเทศ 

กลยุทธ์ที ่1  ส่งเสริมสนับสนุนกำรออกแบบผลิตภัณฑ์กลุ่มอำชีพ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ำกำรเกษตรอย่ำงครบวงจร  
     ตั้งแต่กำรผลิต กำรออกแบบ กำรบรรจุภัณฑ์และกำรตลำด 

      2.  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในกำร 
    ประกอบอำชีพ 

ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 
  

เป้าประสงค์  
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ    และสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภำพที่

สมบูรณ์ และสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนรักสิ่งแวดล้อม เพ่ือควำมสมบูรณ์ของป่ำไม้และควำมสมดุลของธรรมชำติ 
ไม่ให้ท ำลำยต้นไม้ไปมำกกว่ำนี้  ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภำยในต ำบล 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  

   1.กิจกรรมที่ด ำเนินกำรในกำรฟื้นฟูสภำพป่ำชุมชน ป่ำสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง 
     2. แหล่งน้ ำธรรมชำติ แหล่งน้ ำสำธำรณะประโยชน์ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำ 
     3. แหล่งน้ ำสำธำรณะสำมำรถกักเก็บน้ ำไว้ใช้เพื่อกำรบริโภค บริโภค และเพ่ือกำรเกษตรได้อย่ำง 
         เพียงพอ 
     4. คุณภำพของดินเพ่ือกำรเกษตรมีคุณภำพท่ีดีขึ้นเหมำะสมกับกำรเพำะปลูกของพืชแต่ละชนิด 
     5. กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่เป็นระบบ ปริมำณขยะตกค้ำงในชุมชนลดน้อยลง 

กลยุทธ์ที ่1 การส่งเสริมการเกษตร 
     แผนงานการเกษตร 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำ และป่ำต้นน้ ำล ำธำรให้เกิดควำมอุดมสมบูรณ์ 
     2. พัฒนำและปรับปรุงคุณภำพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
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กลยุทธ์ที ่2 กำรพัฒนำแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร และกำรพัฒนำระบบจัดกำรน้ ำเสีย 
1. พัฒนำฟื้นฟูแหล่งน้ ำ และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 
2. พ้ืนที่กำรเกษตรที่ได้รับกำรปรับปรุงคุณภำพของดิน 
3. จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรในกำรพัฒนำหรือส่งเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพดินเพื่อกำรเกษตร     

กลยุทธ์ที ่3 กำรจัดกำรขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
     แผนงานบริการชุมชนและสังคม 

1. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ ำเสีย 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 

    เป้าประสงค์  
ประชำชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  มีส่วนร่วมของประชำชนใน

กำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นมำกขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู้กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรบริหำรจัดของเทศบำลต ำบล
สระแก้ว มีกำรจัดสรรทรัพยำกรท ำให้เกิดควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำรประชำชนมำกยิ่งข้ึน 

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์  
1. บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงต่อเนื่อง 
2. ประชำชนมีควำมพึงพอใจในคุณภำพในกำรให้บริกำรภำครัฐ 
3. ยกระดับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน 
4. ท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งสำมำรถบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำด้วยตัวเอง 
5. สร้ำงควำมม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมำนฉันของทุกภำคส่วน 
6. กำรจัดเก็บรำยได้ขององค์กรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ที ่1  การเพิ่มสมรรนในการปฏิบัติงาน 
       แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1. กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถกำรท ำงำนของบุคลกร 
2. กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศและนวัตกรรมในกำรท ำงำนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

      3.กำรเสริมสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
กลยุทธ์ที ่ 2  การเพ่ิมประสิทธภิาพในการจัดเก็บภาษ ี

      แผนงานบริหารงานคลัง 
1. กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรกำรเงิน กำรคลัง และงบประมำณ 

กลยุทธ์ที ่4  การบริหารจัดการภายในองค์กร 
      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1. ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่ภำคประชำชน  
       2. กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำนั้น เทศบำลต ำบลสระแก้ว ได้ด ำเนินกำรพัฒนำในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้

ประชำชน มีควำมเป็นอยู่และคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น โดยกำรด ำเนินงำนของเทศบำลยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน เป็นหลักในกำรแก้ไขปัญหำ เพรำะหำกเทศบำลไม่ทรำบปัญหำของคนในท้องถิ่นที่แท้จริงแล้วกำรแก้ไข  
ปัญหำย่อมไม่ตรงจุด กำรพัฒนำก็ไม่สำมำรถบรรลุตำมวัตถุประสงค์และตำมนโยบำยของเทศบำลได้  ในกำร
ด ำเนินงำนของเทศบำลนั้น อย่ำงที่ทรำบกันว่ำงบประมำณของเทศบำลมีน้อยถ้ำเทียบกับภำรกิจ  ของเทศบำลที่
จะต้องท ำในแต่ละปีงบประมำณ เทศบำลก็สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้  อย่ำงเต็มที่ โดยมี
จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ ดังนี้  

(1) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม - สนับสนุนอำหำรกลำงวัน วัสดุอุปกรณ์ 
สื่อกำรเรียนกำรสอนแก่โรงเรียน - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่ำงๆ ของโรงเรียน - อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญำท้องถิ่น - จัดกิจกรรมวันส ำคัญของทำงรำชกำรและวันส ำคัญทำงศำสนำ  

(2) กำรด ำเนินงำนด้ำนสังคม - ส่งเสริมสวัสดิกำรและสังคมสงเครำะห์ให้แก่ผู้ด้อยโอกำส  - 
สนับสนุนกำรประชุมประชำคมชุมชน / ต ำบล - ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
- รณรงค์และอุดหนุนกำรต่อต้ำนปัญหำยำเสพติดและโรคเอดส์อย่ำงต่อเนื่อง - จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย  

(3) กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข - ส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรู้ในกำรดูแลรักษำสุขภำพ  - 
สนับสนุนโครงกำรและกิจกรรมในกำรป้องกันโรคติดต่อ - สนับสนุนวัคซีนและเวชภัณฑ์ในกำรป้องกันโรคติดต่อ - 
ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรสำธำรณสุข - ส่งเสริมให้ประชำชนออกก ำลังกำย  

(4) กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน - ก่อสร้ำงและซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภำพดี และได้
มำตรฐำน - ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำและติดตั้งโคมไฟฟ้ำสำธำรณะ  

(5) กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ - ขุดลอกคลองและสระน้ ำที่ตื้นเขิน - ขยำยเขตระบบจ ำหน่ำย
ประปำ - บริกำรจัดส่งน้ ำส ำหรับอุปโภคบริโภคแก่ประชำชนที่ประสบภัยแล้ง  

(6) กำรด ำเนินงำนด้ำนเศรษฐกิจ - ส่งเสริมและสนับสนุนกำรรวมตัวของกลุ่มอำชีพ จัดอบรมให้แก่
ประชำชน กลุ่มอำชีพ และกลุ่มเกษตรกร - ส่งเสริมกำรจัดตั้งร้ำนค้ำชุมชน – ส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

(7) กำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม - ปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนรักและ
หวงแหนในทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม - ให้ควำมรู้แก่ประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม - ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพระรำชเสำวนีย์ - เฝ้ำระวังกำรท ำลำยทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

(8) กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร - ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงวิธีกำรเลือกตั้ง - 
ส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมทำงด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร - พัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ - 
ให้ควำมรู้แก่พนักงำน ลูกจ้ำง ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
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3.3 ความเชื่อโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสระแก้ว  พ.ศ. 2566-2570) 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20  ปี 

ที่  2 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง

ความสามารถในการแข่งขัน 
 

 
 

ที่  3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

ที่  6 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบ 
 

 การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปาน

กลางสู่รายได้สูง 

 

การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วง
วัยและการปฏิรูประบบเพือ่

สร้างสังคมสูงวัยอยา่งมีคุณภาพ 

 

การรองรับการเชื่อมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 
 

การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

ที่  1 
การพัฒนาคุศักยภาพการผลิต  

การแปรรูปการค้า  พืชเศรษฐกิจ
ให้มีความเข้มแข็ง 

 

ที ่ 2 
การเสริมการค้าการลงทุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ที่  4 
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ที่  1 
การยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากและการพัฒนา
อุตสาหกรรมมูลค่าสูง 

 

ที่ 4 
การพัฒนาสังคมสุข
ภาวะให้น่าอยู่อย่าง

ยั่งยืน 

ที่  2 
การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์เช่ือมโยง

ภูมิภาค 

 

ที่ 6 

การเสริมสร้างความ
มัน่คงและความ
ปลอดภยัในชีวิต 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ที่ 3 
การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง 

 

ที่ 2 
การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐาน 

 

ที่ 5 
 การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืน 

 

ที่ 8 
การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใต้หลกัธรรมมาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาล
ต าบลสระแก้ว 

ที่1  
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

ที่ 2 
พัฒนาเมืองและ

ชุมชนน่าอยู ่

ที่ 3 
เศรษฐกิจชุมชนและ

การแข่งขัน 

ที่  4 
จัดการทรัพยากรธรรม 

ชาติสิ่งแวดล้อมและการเกษตร 

ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการที่ดี 

 

ส ารวจ ตรวจสอบ 
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  

บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน

และรักษาความปลอดภยั 
 

แผนงาน 
- แผนงานการศึกษา 
- ศาสนาวัฒนธรรมฯ  -  
-สร้างความเข้มแข็ง 
- สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
 

-อุตสาหกรรมและการฯ 

-รักษาความสงบภายใน 

-สร้างความเข้มแข็ง 

- แผนงานการเกษตร 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริหารงานคลัง 
- -อุตสาหกรรมและการฯ 
- งบกลาง 

 

ท่ี1 
พัฒนาคุณภาพ
คนและสังคม 

 

-สร้างความเข้มแข็ง 

 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความเป็นอยู่
และส่งเสริมค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนด้านการกีฬา 
 

การส่งเสริมให้ความรู้
ด้านการเกษตรอนุรักษ์

ธรรมชาติ 

 

พัฒนาเพื่อการรองรับบริการ
การและการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี

ที่ 6  
การสร้างเสริม 

สุขภาวะ 

พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และ
ยึดแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 

ประชำชนได้รับกำรศึกษำเพิ่ม
มำกขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบกำรศึกษำ รวมทั้งขยำย
ช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ที่ทันสมัยของประชำชนเพิ่มขึ้น 

 

กำรได้รับบริกำรด้ำน
สำธำรณูปโภคมีควำม
สะดวกและเสมอภำค 

ประชำชนมีอำชพี
และมีรำยได้

พอเพียง 
 

ส่งเสริมประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 
 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดี
แบบบูรณำกำรและมีส่วนรว่ม 

ส่งเสรมิประชำชนมีส่วน
ร่วมในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งยั่งยืน 
 

ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  
ได้รับกำรดูแลด้ำนสุขภำพ
และกำรบริกำรด้ำน
สวัสดิกำรสังคมอย่ำงทั่วถึง 

ผลผลิต/โครงการ  51 โครงการ 81  โครงการ 2 โครงการ 16  โครงการ 22  โครงการ 

ที่ 5 
กำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสง
ค ์

สร้างระบบราชการที่
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

ค่าเป้าหมาย 
พัฒนาระบบการเรียนความรู้
สร้างโอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาส
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ทั่วถึง
และเป็นระบบ 

 

ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นมีรายได้เสริมตลอด 

ทั้งปี 

ประชาชนมีความรักและ

หวงแหนทรัพยากร 
การบริการที่

สะดวกรวดเร็ว 
โปร่งใส มีคุณภาพ   

กลยทุธ 

แผนงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลสระแก้ว  อ าเภอเปือยน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

Strategy  Map 

วสัิยทัศน์ 
 

มุ่งพัฒนำสู่ “บ้ำนเมืองน่ำอยู่  ก้ำวทันเทคโนโลยี  ยึดหลักธรรมำภิบำล  ด ำรงอยู่บนพื้นฐำนเศรษฐกิจพอเพียง 
ใส่ใจทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศำสตร์ 
ด้ำนกำรพัฒนำคณุภำพ

คนและสังคม 
กำรพัฒนำเมืองและ

ชุมชนน่ำอยู่ 
ด้ำนเศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อกำรแข่งขัน 
ทรัพยำกรธรรมชำติ

สิ่งแวดล้อมและ
กำรเกษตร 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรที่ดี 

กำรพัฒนำระบบ
บริหำรจดักำรทีด่ ี

ประชำชนได้รับกำรศึกษำเพิ่ม
มำกขึ้น  ทั้งในระบบและนอก
ระบบกำรศึกษำ รวมทั้งขยำย
ช่องทำงในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ที่ทันสมัยของประชำชนเพิ่มขึ้น 

 

กำรได้รับบริกำร
ด้ำนสำธำรณูปโภค
มีควำมสะดวกและ
เสมอภำค 

ประชำชนมีอำชพี
และมีรำยได้

พอเพียง 
 

ส่งเสริมประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

ส่งเสรมิประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมอย่ำง
ยั่งยืน 
 

ชุมชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี
ขึ้น  ได้รับกำรดูแลด้ำน
สุขภำพและกำรบริกำร
ด้ำนสวัสดิกำรสังคมอย่ำง
ทั่วถึง 

ส ารวจ ตรวจสอบ 
ก่อสร้าง  ปรับปรุง  

บ ารุงรักษาซ่อมแซมถนน
และรักษาความปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตความ
เป็นอยู่และส่งเสริมค่านิยม

คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนด้านการกีฬา 

 

การส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
การเกษตรอนุรักษธ์รรมชาต ิ

 

พัฒนาเพื่อการรองรับ
บริการการและการบรหิาร

จัดการบ้านเมืองที่ด ี

พัฒนาส่งเสริมอาชีพ และยึด
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

- แผนงานการศึกษา 
- ศาสนาวัฒนธรรมฯ  -  
-สร้างความเข้มแข็ง 
- สาธารณสุข 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
 

-อุตสาหกรรมและการฯ 

-รักษาความสงบภายใน 

-สร้างความเข้มแข็ง 

- แผนงานการเกษตร 
-อุตสาหกรรมและการฯ 
-บริการชุมชนและสังคม 
 

 

- บริหารงานทัว่ไป 
- บริหารงานคลัง 
- -อุตสาหกรรมและการฯ 
- งบกลาง 

 

-สร้างความเข้มแข็ง 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค  SWOT 

  จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ของเทศบำลต ำบลสระแก้ว และสภำพควำมต้องกำรของ
ประชำชนโดยแท้จริง กำรประเมินโดยวิเครำะห์ถึงโอกำส  และภำวะคุกคำมหรือข้อจ ำกัด  อันเป็นภำวะแวดล้อม
ภำยนอกที่มีผลต่อกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นกำรประเมินสถำนภำพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  
โดยเป็นกำรตอบค ำถำมว่ำ  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส ำหรับใช้เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกำรด ำเนินงำนใน
อนำคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis กำรพิจำรณำถึงปัจจัยภำยใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) 
จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภำยนอกได้แก่โอกำส (Opportunity-O) และอุปสรรค  (Threat-T) เป็นเครื่องมือ  
สำมำรถวิเครำะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 
 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                       1.1 เทศบำลต ำบลสระแก้ว เป็นที่รำบสลับที่ดอนเละเป็นดินร่วนปนทรำยเหมำะส ำหรับท ำ

กำรเกษตร คือ อ้อย มันส ำประหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจ 
                      1.2 เทศบำลต ำบลสระแก้ว มีควำมอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ ำ มีแหล่งน้ ำธรรมชำติไหลผ่ำน คือ ล ำ

ห้วยเลำใหญ่ เลำห้วยเลำน้อย ล ำห้วยเสียว ล ำห้วยโสกผือ และล ำห้วยล ำพังชู เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทำงอำหำร 
                      1.3 ประชำชนในพื้นท่ี  มีกำรอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี   ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอ้ือ 

ต่อกำรพัฒนำภำยในต ำบล 
                      1.4 ประชำชนภำยในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลสระแก้ว ค่อนข้ำงมีศักยภำพ มีควำมรู้   

ควำมสำมำรถในเกณฑ์ดี  สำมำรถจะเข้ำมำเป็นตัวแทนของประชำชน และสำมำรถขอควำมร่วมมือเพื่อช่วยเหลือใน
กำรของรำชกำรได้ 
  1.5 ในพ้ืนที่เทศบำลต ำบลสระแก้ว ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มอำชีพ หลำยกลุ่ม  มีกำรจัดตั้งกลุ่มเป็น
สหกรณ์มีควำมเข้ำแข็งในระดับหนึ่ง  
            1.6 มีทำงหลวงแผ่นดิน  2297  ผ่ำน  และมีรถประจ ำทำงวิ่งตลอดวัน 
  1.7 มีสถำนที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะท ำกำรปรับปรุงหรือพัฒนำฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต ำบล
และอ ำเภอได้ 
  1.8 ผู้น ำชุมชน เข้ำมำมีบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและให้ควำมร่วมมือกำรวำงแผนพัฒนำชุมชนกับ
เทศบำลต ำบลสระแก้ว และหน่วยงำนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
   1.9 มีหอกระจำยข่ำว บอร์ดประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำงรำชกำรทุกหมู่บ้ำน ท ำให้ประชำชน
ได้รับข้อมูลข่ำวสำร ประกำศต่ำงๆของหน่วยงำนได้อย่ำงทั่วถึง 
  1.10 ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรขององค์กรมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนว
ทำงกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำลเป็นส ำคัญ 
      2.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 

2.1  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม ดอน สภำพดินเป็นดินร่วนและดินทรำย ขำดควำมอุดมสมบูรณ์ 
และ ดินเค็มเป็นบำงพ้ืนที่  มีป่ำเสื่อมโทรม  สภำพโดยทั่วไปแห้งแล้ง  พื้นที่ท ำกำรเกษตรไม่ได้ผลเท่ำท่ีควร 

2.2   ควำมขัดแย้งภำยในหมู่บ้ำน ต ำบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ 
2.3   กำรมีส่วนร่วมจำกภำคประชำชนอยู่ในระดับต่ ำ 
2.4   อัตรำกำรว่ำงงำนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
2.5   รำยจ่ำยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รำยได้เท่ำเดิมหรือลดลง 
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2.6    กำรจัดสรรงบประมำณไม่เพียงพอ ต่อกำรพัฒนำ ไม่ครอบคลุมทุกด้ำน 
2.7  พ้ืนที่บำงแห่งยังไม่ได้รับกำรพัฒนำทำงด้ำน ทำงสัญจร ไฟฟ้ำ แหล่งน้ ำ กำรสำธำรณูปโภค

อ่ืนๆ ยังด ำเนินกำรไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจำกกำรขยำยตัวของชุมชนที่ไกลออกจำกชุมชนเดิมมำกขึ้น     
 

3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2550  ก ำหนดไว้ว่ำกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
เรื่องรัฐต้องกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกำรของท้องถิ่ นได้เอง โดย
ค ำนึงถึงเจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำร
จัดท ำบริกำรสำธำรณะและมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมมี
ควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย  กำรปกครอง  กำรบริหำร  กำรจัดบริกำรสำธำรณะที่มีควำมหลำกหลำย  
กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงินและกำรคลังและมีอ ำนำจหน้ำที่ของตนเองโดยเฉพำะ   

 

3.2 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ใน
ท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคส่งเสริมและสนับสนุนกำรถ่ำยโอนภำรกิจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ 6  ด้ำน  ท ำให้เทศบำลมีโอกำสได้รับกำรจัดสรรทั้งงบประมำณ  
กำรฝึกอบรมควำมรู้  ศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่  และมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุม  ดูแล  ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมำก
ขึ้น  ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเร่งด่วนได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 

3.3 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตำมแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสำน  เพ่ือแก้ไขปัญหำควำมยำกจน  กระตุ้นให้
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

 

3.4 รัฐบำลมีแนวนโยบำยกำรส่งเสริม กำรมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยแก่
ประชำชน  เพ่ือให้เกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับประชำธิปไตย  เป็นกำรกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นของตนเองมำกขึ้น 

3.5 มีกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในภำครัฐ  เน้นประสิทธิภำพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกำสให้ภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

3.6 กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะท ำให้กำรบริหำรงำนของเทศบำลต ำบล
สระแก้ว มีศักยภำพมำกข้ึน  และผู้บริหำรจะมองปัญหำในภำพรวมมำกข้ึน 

3.7   ทศบำลมีอ ำนำจและมีอิสระในกำรบริหำรงบประมำณท ำให้เกิดควำมคล่องตัว  และเกิด
พัฒนำในทุกด้ำน 

3.8  เทศบำลต ำบลสระแก้ว  อยู่ในเขตอ ำเภอที่จังหวัดให้ควำมสนใจในกำรแก้ปัญหำภัยแล้ง 
3.9  เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีเส้นทำงกำรคมนำคมที่สะดวก ท ำให้กำรขนส่งสินค้ำ  และกำร

เดินทำงไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก  
3.10 เทศบำลต ำบลสระแก้ว  มีแหล่งน้ ำ คือ ล ำห้วยเลำใหญ่  เลำห้วยเลำน้อย  ล ำห้วยเสียว ล ำ

ห้วยโสกผือ และล ำห้วยล ำพังชู            
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4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       
 

4.1   สภำวกำรณ์สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภำคส่งผลต่อ
กำรพัฒนำท้องถิ่น ที่ไม่มีควำมต่อเนื่องกัน มักมีกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยอยู่บ่อยครั้ง 

4.2   ค่ำนิยมเยำวชนอนำคตของต ำบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ควำมส ำคัญควำมเป็นไทยน้อย 
สนใจอำรยะธรรมต่ำงชำติมำกข้ึน 

4.3  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว น ำไปสู่ปัญหำทำงสังคม เนื่องจำกประชำชนไม่ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น                 

4.4   กำรเกิดภัยธรรมชำติซ้ ำซำกอยู่เป็นประจ ำทุกปี  เช่น  ภัยแล้ง  น้ ำท่วม เป็นต้น 
4.5   ปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดที่ไม่สำมำรถขจัดปัญหำได้หมดสิ้น  
4.6   รำคำพืชผลและผลผลิตทำงกำรเกษตรตกต่ ำท ำให้เกษตรกรมีรำยได้ไม่เพียงพอต่อกำรยังชีพ 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพคนและสังคม   

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 
 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 

แผนงำนกำรศึกษำ 
แผนงำนศำสนำวัฒนธรรมและ
นันทนำกำร 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
แผนงำนสำธำรณสุข 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

กองกำรศึกษำ 
ส ำนักปลัด 
กองช่ำง 

กองคลัง 

2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่  

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองช่ำง 

กองคลัง 

3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำร
แข่งขัน   

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ 
 

ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 
 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งชุมชน 
แผนงำนเคหะและชุมชน 

ส ำนักงำนปลัด กองคลัง 

4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม และกำรเกษตร 

ด้ำนกำรเศรษฐกิจ แผนงำนกำรเกษตร 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
 

ส ำนักงำนปลัด กองคลัง 

5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำร
พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 

ด้ำนบริหำรทั่วไป 
ด้ำนบริกำรชุมชน
และสังคม 
ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
 
 

แผนงำนบริหำรทั่วไป 
งำนบริหำรงำนคลัง 
แผนงำนเคหะและชุมชน 
แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
แผนงำนงบกลำง 
 

ส ำนักงำนปลัด 
กองคลัง 
กองช่ำง 

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                       

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล   
 

 
 

รายละเอียดโครงการ 



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

 
ส่วนที่ 4 

การติดตามประเมินผล 
 

    กำรติดตำมแผนพัฒนำห้ำปีพ.ศ. 2566-2570  และกำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติเป็นหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรท้องถิ่น ต้องก ำหนดแนวทำงนโยบำยในกำรบริหำรพัฒนำท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำเป็นต้องก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ ให้แผนพัฒนำท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหำ ควำมต้องกำรและศักยภำพของ
เทศบำลต ำบลนำแพง รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น แบบบูรณำกำรและแผนพัฒนำกลุ่มจังหวั ด 
ตลอดจนทั้งแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและนโยบำยของรัฐบำล ดังนั้นกำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติจึง
สำมำรถแบ่งเป็น 4 แนวทำงดังนี้ 
   1.  เทศบำลต ำบลสระแก้ว ด ำเนินกำรเอง โดยกำรแปลงแนวทำงกำรพัฒนำและโครงกำรในแผนพัฒนำ
สำมปี ไปจัดท ำแผนงำนงบประมำณ หรือเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยงบประมำณประจ ำปี เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุ
จุดประสงค์ของแผนงำนโครงกำร 
   2.  กำรสนับสนุนให้หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน เป็นผู้
ด ำเนินงำนในกรณีที่เทศบำลต ำบลสระแก้ว   ไม่มีควำมพร้อมหรือศักยภำพเพียงพอและมีหน่วยงำนหรือองค์กรอ่ืน 
มีศักยภำพและมีควำมพร้อมที่จะด ำเนินงำนมำกกว่ำ 
   3.  กำรร่วมมือกับหน่วยงำนอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์กรเอกชนอ่ืน ในกำรด ำเนินงำน
ในกรณีที่จะปฏิบัติงำน ต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงำนหรือองค์กร โดยอำจด ำเนินงำนในรูปแบบคณะท ำงำนหรือ
คณะกรรมกำร 
   4.  กำรประสำนหน่วยงำนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์เอกชนอ่ืนเป็นผู้จัดสรรงบประมำณและ
ด ำเนินกำรตำมแผนงำนเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำสำมปีและยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำของเทศบำลต ำบลนำแพง โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรและคณะกรรมกำรพัฒนำ คณะกรรมกำร
ประสำนกำรพัฒนำและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดขอนแก่น ตำมล ำดับ 
 

หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

   ก ำหนดหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ โดยกำรก ำกับดูแลของ
ปลัดเทศบำลต ำบลสระแก้ว  และผู้หำรท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลสระแก้ว 
2. กองคลัง 
3. กองช่ำง 
4. กองกำรศึกษำ 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 15 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 
3.1 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
3.2 ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด (10) 
3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
3.5 กลยุทธ์ (5) 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
3.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (5) 
3.8 แผนงำน (5) 
3.9 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม (5) 
3.10 ผลผลิต/โครงกำร (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำยภำพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้ำน/ชุมชน/
ต ำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอำกำศ ลักษณะของดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ ำ ลักษณะของไม้/ป่ำไม้ ฯลฯ ด้ำน
กำรเมือง/กำรปกครอง เช่นเขตกำรปกครอง กำรเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง เช่น เขตกำร
ปกครองกำรเลือกตั้ง ฯลฯ ประชำกร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ้ำน
วนประชำกร และช่วงอำยุและจ้ำนวนประชำกร ฯลฯ 

(2) 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพทำงสังคม เช่น กำรศึกษำ สำธำรณสุข
อำชญำกรรม ยำเสพติด กำรสังคมสงเครำะห์ ฯลฯ 

(2) 
 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริกำรพื้นฐำน เช่น กำรคมนำคม
ขนส่ง กำรไฟฟ้ำ กำรประปำ โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 
 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น กำรเกษตร กำรประมง 
กำรปศุสัตว์ กำรบริกำร กำรท่องเที่ยว อุตสำหกรรม กำร
พำณิชย์/กลุ่มอำชีพแรงงำน ฯลฯและเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 

(2) 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม เช่น กำรนับถือ
ศำสนำประเพณีและงำนประจ้ำปี ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
สินค้ำพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น น้ ำ ป่ำไม้ ภูเขำ 
คุณภำพของทรัพยำกรธรรมชำติ ฯลฯ 

(2)  

(8) กำรส ำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อกำรจัดท้ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นหรือกำรใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) กำรประชุมประชำคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีกำร และกำร
ด ำเนินกำรประชุมประชำคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนกำรร่วม
คิด ร่วมท้ำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหำ ปรึกษำหำรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหำ
ส ำหรับกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2 . การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(๑) กำรวิเครำะห์ที่ควบคลุมควำมเชื่อมโยง ควำมสอดคล้อง 
ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น รวมถึงควำมเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์ ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
และ Thailand ๔.๐ 

15 
(5) 

 

(2) กำรวิเครำะห์กำรใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะและกำร
บังคับใช้ผลของกำรบังคับใช้ สภำพกำรณ์ที่เกิดขึ้นต่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

(2)  

(3) กำรวิเครำะห์ทำงสังคม เช่น ด้ำนแรงงำน กำรศึกษำ 
สำธำรณสุขควำมยำกจน อำชญำกรรม ปัญหำยำเสพติด 
เทคโนโลยี จำรีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) กำรวิเครำะห์ทำงเศรษฐกิจ ข้อมูลด้ำนรำยได้ครัวเรือน กำร
ส่งเสริมอำชีพ กลุ่มอำชีพ กลุ่มทำงสังคม กำรพัฒนำอำชีพและ
กลุ่มต่ำงๆ สภำพทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2)  

(5) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชำติต่ำงๆ ทำง 
ภูมิศำสตร์ กระบวนกำรหรือสิ่งที่เกิดขึ้น กำรประดิษฐ์ที่มีผลต่อ 
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ 

(2) 

 

(6) ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำ
ในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOTAnalysis ที่อำจส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกำส) และT-Threat(อุปสรรค) 

(2) 

 

3.ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศำสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
 
 
3.2 ยุทธศำสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

 

3.3 ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
สอดคล้องกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหำกำรพัฒนำและแนวทำงกำร พัฒนำที่สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชำรัฐแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ และ Thailand ๔.๐ 

(65) 
(10) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภำพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของ ท้องถิ่น และยุทธศำสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชำ
รัฐแผน ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติและ Thailand ๔.๐ 

(10) 

 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ แผนกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำย/ยุทธศำสตร์ คสช. และนโยบำย
รัฐบำลหลักประชำรัฐ แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 
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๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
 
3.6 เป้ำประสงค์ของแต่ 
ละประเด็นกลยุทธ์ 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 ความเชื่อมโยงของ 
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถำนภำพที่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นต้องกำรจะเป็นหรือบรรลุถึงอนำคตอย่ำงชัดเจน 
สอดคล้อง กับโอกำสและศักยภำพที่เป็นลักษณะเฉพำะองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงกำรพัฒนำ 

(5)  

แสดงให้เห็นช่องทำง วิธีกำร ภำรกิจหรือสิ่งที่ต้องท ำตำมอ ำนำจ 
หน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน ำไปสู่กำรบรรลุ 
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงควำมชัดเจนในสิ่งที่จะด ำเนินกำร
ให้ บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5)  

เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีควำมสอดคล้องและ 
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมำยสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5)  

ควำมมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจำกศักยภำพ
ของ พ้ืนที่จริง ที่จะน ำไปสู่ผลส ำเร็จทำงยุทธศำสตร์ 

(5)  

แผนงำนหรือจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต ก ำหนด
จุดมุ่งหมำยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงำนที่เกิดจำก
เป้ำประสงค์ ตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์ จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
และยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีควำมชัดเจน 
น้ำไปสู่กำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำ
ปี โดยระบุแผนงำนและควำมเชื่อมโยงดังกล่ำว 

(5)  

ควำมเชื่อมโยงองค์รวมที่น้ำไปสู่กำรพัฒนำท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ 
โครงกำรจำกแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนำภำค/
แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5)  

ผลผลิต/โครงกำร เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงกำรที่เป็น
ชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือ
น้ำไปสู่กำรจัดท้ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำท้องถิ่นในแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีกำร
ติดตำมและประเมินผลโครงกำรขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือควำมสอดคล้อง แผนพัฒนำท้องถิ่น ตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล แผนพัฒนำท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและ ประเมินผลแผนพัฒนำ โดยด ำเนินกำรให้แล้ว
เสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณ รำยจ่ำย 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 
2. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 
3. กำรประเมินผลกำรน้ำแผนพัฒนำท้องถิ่นห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 
5. โครงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย 60 
5.1 ควำมชัดเจนของชื่อโครงกำร (5) 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงกำร (5) 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมชัดเจนน้ำไปสู่กำรตั้งงบประมำณได้ถูกต้อง (5) 
5.4 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (5) 
5.5 เป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) มีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (5) 
5.6 โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
5.7 โครงกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์จังหวัด (5) 
5.8 โครงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนหรือกำรเสริมสร้ำงให้ประเทศชำติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
      ภำยใต้หลักประชำรัฐ 

(5) 

5.9 งบประมำณ มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) (5) 
5.10 มีกำรประมำณกำรรำคำถูกต้องตำมหลักวิธีกำรงบประมำณ (5) 
5.11 มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คำดว่ำจะได้รับ (5) 
5.12 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 
รวมคะแนน 100 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
 เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุป
สถานการณ ์
การพัฒนา 

เป็นกำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท้ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ อย่ำงน้อยต้อง
ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ, ด้ำนสังคม, 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม) 
 

10 

 

2.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

1) กำรควบคุมที่มีกำรใช้ตัวเลขต่ำงๆ เพ่ือน้ำมำใช้วัดผลในเชิง
ปริมำณเช่น กำรวัดจ้ำนวนโครงกำร กิจกรรม งำนต่ำงๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่ำเป็นไปตำมที่ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้หรือไม่จ้ำนวนที่
ด ำเนินกำรจริงตำมที่ได้ก ำหนดไว้เท่ำไหร่ จ้ำนวนที่ไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้มีจ้ำนวนเท่ำไหร่สำมำรถอธิบำยได้ตำมหลัก
ประสิทธิภำพ (Efficiency) ของกำรพัฒนำท้องถิ่นตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ที่ได้ก ำหนดไว้ 2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงกำรที่ด ำเนินกำรในเชิงปริมำณ (Quantitative) 
 

10 

 

3.การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

1) กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพคือกำร
น้ำเอำเทคนิคต่ำงๆ มำใช้เพ่ือวัดว่ำภำรกิจ โครงกำร กิจกรรม งำน
ต่ำงๆ ที่ด ำเนินกำรในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือไม่และเป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่หรือไม่ ประชำชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ มี
สภำพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถำวรสำมำรถใช้กำรได้ตำม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตำมหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำ
ด ำเนินกำร รวมถึงสำมำรถเทียบเคียงกับส่วนรำชกำรหรือ
หน่วยงำน 
2) วิเครำะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงกำรที่
ด ำเนินกำรในเชิงคุณภำพ (Qualitative) 
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
4 . แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ มีควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่ำงๆ จนน้ำไปสู่กำรจัดท้ำโครงกำรพัฒนำท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/DemandDemandAnalysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักกำรบูรณำกำร (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเครำะห์แผนงำน งำน ที่เกิดจำกด้ำนต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับ
กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน หลักประชำรัฐ และหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพำะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)(Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP) 

10  

5.โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 
 
 
 
 
5.2 ก ำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงกำร 
 
 
 
5.3 เป้ำหมำย (ผลผลิต 
ของโครงกำร) มีควำม 
ชัดเจนน้ ำไปสู่กำรตั้ง 
งบประมำณได้ถูกต้อง 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด ำเนินกำรเพ่ือให้
กำรพัฒนำบรรลุตำมวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ก ำหนดไว้ ชื่อโครงกำรมีควำมชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่ำนแล้วเข้ำใจได้ว่ำจะพัฒนำอะไรในอนำคต 

60 
(5) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงกำรต้อง
ก ำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับควำมเป็นมำของโครงกำร 
สอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล วิธีกำรด ำเนินงำนต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีควำมเป็นไปได้ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพำะเจำะจง 

(5)  

สภำพที่อยำกให้เกิดข้ึนในอนำคตเป็นทิศทำงที่ต้องไปให้ถึง
เป้ำหมำยต้องชัดเจน สำมำรถระบุจ้ำนวนเท่ำไร กลุ่มเป้ำหมำย
คืออะไร มีผลผลิตอย่ำงไร กลุ่มเป้ำหมำย พื้นที่ด ำเนินงำน 
และระยะเวลำด ำเนินงำนอธิบำยให้ชัดเจนว่ำโครงกำรนี้จะท้ำ
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลำใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยของโครงกำร หำกกลุ่มเป้ำหมำยมีหลำยกลุ่มให้
บอกชัดลงไปว่ำใครคือกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้ำหมำยรอง 

(5)  

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 

โครงกำรสอดคล้องกับ (1) ควำมมั่นคง (2) กำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (3) กำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพคน (4) กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียม
กันทำงสังคม (5) กำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรภำครัฐ เพ่ือให้เกิดควำมม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา 
 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

5.5 เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 

 
 
 

5.6 โครงการมีความ 
     สอดคล้องกับ  
     Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคงม่ัง
คั่งย่ังยืนภายใต้หลัก
ประชารัฐ 
 

โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 
โดย (1) ยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลำงกำร
พัฒนำ (3) ยึดวิสัยทัศน์ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี(4) ยึดเป้ำหมำยอนำคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักกำรน้ำไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำง
จริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้ำหมำยระยะยำว ภำยใต้แนวทำง
กำรพัฒนำ (1) กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้
ปำนกลำงสู่รำยได้สูง(2) กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบ
เพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ (3) กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
(4)กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง (5) กำรสร้ำงควำม
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6)กำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
 

(5)   

โครงกำรมีลักษณะหรือสอดคล้องกับกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเศรษฐกิจไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้ำน้อย ได้
มำก เช่น (1) เปลี่ยนจำกกำรผลิตสินค้ำ โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้ำเชิงนวัตกรรม (2) 
เปลี่ยนจำกกำรขับเคลื่อนประเทศด้วยภำคอุตสำหกรรม ไปสู่กำรขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจำกกำรเน้นภำคกำร
ผลิตสินค้ำ ไปสู่กำรเน้นภำคบริกำรมำกขึ้น รวมถึงโครงกำรที่เติมเต็มด้วย
วิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัย
และพัฒนำแล้วต่อยอดควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้ำนเกษตร
เทคโนโลยีชีวภำพ สำธำรณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 
 

(5)  

โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นมีควำมสอดคล้องกับห้วงระยะเวลำของ 
แผนพัฒนำจังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นเสมือนหนึ่ง
กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำจังหวัด ซึ่งไม่สำมำรถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจำกกัน
ได้ นอกจำกนี้โครงกำรพัฒนำท้องถิ่นต้องเป็นโครงกำรเชื่อมต่อหรือเดินทำงไป
ด้วยกันกับยุทธศำสตร์จังหวัดที่ได้ก ำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5)  

เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรภำยใต้พ้ืนฐำนควำมพอเพียงที่ประชำชนด ำเนินกำร
เองหรือร่วมด ำเนินกำร เป็นโครงกำรต่อยอดและขยำยได้เป็นโครงกำรที่
ประชำชนต้องกำรเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีควำม
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) (LSEP) 
 

(5)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

 
5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

5.11 มีการก าหน  
ตัวช้ีวัด ( KPI) แ ล ะ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

งบประมำณโครงกำรพัฒนำจะต้องค ำนึงถึงหลักส ำคัญ 5 
ประกำรในกำรจัดท้ำโครงกำรได้แก่ (1) ควำมประหยัด 
(Economy) (2) ควำมมีประสิทธิภำพ (Efficiency) (3) ควำม
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (4)ควำมยุติธรรม (Equity) (5) 
ควำมโปร่งใส (Transparency) 
 

(5)  

กำรประมำณกำรรำคำเพ่ือกำรพัฒนำต้องให้สอดคล้องกับ
โครงกำรถูกต้องตำมหลักวิชำกำรทำงช่ำง หลักของรำคำกลำง 
รำคำกลำงท้องถิ่นมีควำมโปร่งใสในกำรก ำหนดรำคำและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีควำมคลำดเคลื่อนไม่มำกกว่ำ
หรือไม่ต่ ำกว่ำร้อยละห้ำของกำรน้ำไปตั้ง 
งบประมำณรำยจ่ำยในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ 
รำยจ่ำยพัฒนำที่ปรำกฏในรูปแบบอ่ืนๆ 
 

(5)  

มีกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดผลงำน (Key Performance Indicator 
: KPI)ที่ สำมำรถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)ใช้บอกประสิทธิภำพ(efficiency) ได้ เช่น กำร
ก ำหนดควำมพึงพอใจกำรก ำหนดร้อยละ กำรก ำหนดอันเกิด
จำกผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ (กำรคำดกำรณ์ คำด
ว่ำจะได้รับ 

(5)  

 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจำกกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำรพัฒนำซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กำรได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ำกับวัตถุประสงค์หรือมำกกว่ำ
วัตถุประสงค์ ซึ่งกำรเขียนวัตถุประสงค์ควรค ำนึงถึง (1) มีควำม
เป็นไปได้และมีควำมเฉพำะเจำะจง ในกำรด ำเนินงำนตำม
โครงกำร (2) วัดและประเมินผลระดับของควำมส ำเร็จได้(3) 
ระบุสิ่งที่ต้องกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจนและเฉพำะเจำะจงมำก
ที่สุดและสำมำรถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับ
ควำมเป็นจริง (5) ส่งผลต่อกำรบ่งบอกเวลำได้ 
 

(5)  

 รวมคะแนน 100  
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    รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลสระแก้ว เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 51 7,765,000.00 30 1,443,286.00 16 866,084.51 16 866,084.51 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่  81 37,430,000.00 7 765,000.00 6 681,200.00 6 681,200.00 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำรแข่งขัน 1 50,000.00 - - 
    

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมและกำรเกษตร 

22 11,980,000.00 3 211,000.00 1 70,000.00 1 70,000.00 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 16 9,200,000.00 13 5,697,398.00 12 4,918,263.22 12 4,918,263.22 

รวม 171 66,425,000.00 53 8,116,684.00 35 6,535,547.73 35 6,535,547.73 

 
 
 
 
 
 
 



                                           

จัดท ำโดย งำนนโยบำยและแผน ส ำนักปลดัเทศบำล    
 

 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
เทศบาลต าบลสระแก้ว เปือยน้อย จ.ขอนแก่น  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคม 51 7,765,000.00 30 1,473,780.00 17 1,004,691.17 17 1,004,691.17 

2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำเมืองและชุมชนน่ำอยู่  81 37,430,000.00 9 1,027,000.00 7 834,973.00 7 834,973.00 

3.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือกำรแข่งขัน 1 50,000.00 - - 
    

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อมและกำรเกษตร 

22 11,980,000.00 4 100,000.00 3 80,000.00 2 40,000.00 

5.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ดี 16 9,200,000.00 14 5,813,788.00 11 5,156,638.27 11 5,156,038.27 

รวม 171 66,425,000.00 57 8,414,568.00 38 7,076,302.44 37 7,035,702.44 
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4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนำท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็ตำม  หำกไม่สำมำรถบ่งชี้ถึงผลกำร
ด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นได้ก็จะไม่สำมำรถบ่งบอกถึงควำมส ำเร็จของแผนพัฒนำท้องถิ่นได้ดังนั้นระบบกำรติดตำมจึงเป็น
เครื่องมือส ำคัญ   และมีควำมจ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่  หำกไม่มีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรย่อมส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำน ค่ำใช้จ่ำยก็อำจจะสูงกว่ำที่ก ำหนด
ไว้  กลุ่มเป้ำหมำยหลักของโครงกำรจะไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่ำที่ควรจะเป็น และจะเกิดปัญหำ
ในกำรควบคุมคุณภำพของกำรด ำเนินงำน เสียเวลำในกำรตรวจสอบและอำจเกิดควำมขัดแย้งในกำรปฏิบัติงำน      
ภำยในหน่วยงำน   หรือระหว่ำงหน่วยงำน กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ได้รับประโยชน์จำกโครงกำรซึ่งในทำงตรงกันข้ำมหำก
โครงกำรมีระบบกำรติดตำมที่ดี  ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนและปัญหำที่กล่ำวมำข้ำงต้นก็จะไม่
เกิดข้ึน หรืออำจจะเกิดแต่เพียงเล็กน้อย  แต่ก็สำมำรถหำวิธีกำรแก้ไขปรับปรุงได้ทันถ่วงที  
 

  4.2  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ   ผลของการพัฒนา 
    กำรประเมินผลเป็นสิ่งส ำคัญ  เพรำะผลที่ได้จำกกำรประเมินจะน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงแก้ไข  กำร
ขยำยขอบเขต  หรือกำรยุติกำรด ำเนินงำน   ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของกำรประเมิน  กำรประเมินผล
แผนงำนโครงกำรจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่ำ แผนงำน / โครงกำรที่ก ำหนดไว้  ได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่และปฏิบัติอย่ำงไร  
น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้หรือไม่กำรติดตำมและประเมินผลเป็นกำรตรวจสอบดูว่ำมีควำม
สอดคล้องกับกำรใช้งบประมำณเพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จำกกำรติดตำมและประเมินผล ถือว่ำเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่
สำมำรถน ำไปใช้ใน กำรปรับปรุง และกำรตัดสินใจต่อไป                                                                                  
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