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ค าน า 
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ในปัจจุบัน เป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่องซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 17   ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนต าบลโสธร ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) มาทบทวน และจัดท าขึ้นโดย ผ่าน
กระบวนการการประชาคมในต าบล เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ซึ่ง
มีความต่อเนื่อง 
และเป็นแผนก้าวหน้า เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ  

 องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้  
จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโสธร อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
        
        องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

------------------------------ 
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือต าบล 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร   ตั้งอยู่  111 หมู่ที่  1  ต าบลโสธร  อ าเภอเมือง
ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างจากตัวอ าเภอเมืองฉะเชิงเทราประมาณ  5  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  
8.70  ตารางกิโลเมตร  หรือ 5,437  ไร่ สภาต าบลโสธร  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร  
และมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  พ.ศ.  2537  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 
23  กุมภาพันธ์   2540  เป็นต้นไป 

         อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลวังตะเคียน 
   พิกัด QR 206150 QR 221148 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลบางพระและต าบลบางกะไห 
   พิกัด QR 236116 QR 196131 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลหน้าเมืองในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
    และต าบลบางตีนเป็ด 
   พิกัด QR 221148 QR 236116 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลบางกะไหและต าบลบางเตย 
   พิกัด QR 196131 QR 206150 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
           สภาพโดยทั่วไป  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ าบางปะกง  มีล าคลองชลประทานที่รับน้ า
จากแม่น้ า บางปะกงและคลองซอย  รวม  17  สาย เป็นแหล่งน้ าใช้ในครัวเรือนและเพ่ือการเกษตร 
      1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

       ลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล 
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ด้วยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน

ลักษณะอากาศ 
จะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน  

- ฤดูหนาว ประมาณเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ โดยมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดผ่าน  

ลักษณะ อากาศท้องฟูาโปร่ง กับมีหมอกบ้างบางวัน  
- ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมฝุายใต้พัดผ่าน
ลักษณะ 

อากาศ จะร้อนอบอ้าวทั่วไป  
1.3  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดิน เป็นดินประเภทดินร่วนปนทราย 
1.4  ลักษณะของแหล่งน้ า 
       ล าคลองสาธารณะ   จ านวน   17   สาย 
 



1.5  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 - ในพ้ืนที่มีการปลูกไม้ผลและไม้ใช้สอยทั่วไป แต่ไม่มีพ้ืนที่ปุาไม้ 

1.6 การใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ 
 - เกษตร  
 - แหล่งที่อยู่อาศัย 

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

             แบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
หมู่ที่  1  ชื่อบ้านหลอดตากก   พ้ืนที ่  1.11  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายสุเทพ สร้อยสุวรรณ) 
หมู่ที่  2  ชื่อบ้านคลองบางพระ  พ้ืนที ่  0.70  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายธนเนศ  รักษานนท์ ) 
หมู่ที่  3  ชื่อบ้านโสธร  พ้ืนที ่  1.51  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภกฤต  ท้วมพงษ์) 
หมู่ที่  4  ชื่อบ้านคลองบางพระ(ท่าขุนปลัด) พ้ืนที่   1.43  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายถวัลย์ พลาชีวะ)   
หมู่ที่  5  ชื่อบ้านหุบใน  พ้ืนที ่  1.55  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายส าเริง พลาชีวะ) 
หมู่ที่  6  ชื่อบ้านศรีเจริญ  พ้ืนที ่  1.97  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายส ารวย ดอกไผ่) 
หมู่ที่  7  ชื่อบ้านปากคลอง  พ้ืนที่   0.43  ตารางกิโลเมตร  (ก านัน นายอ านวย สาคร) 

2.2  การเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจ านวน 7 หมู่บ้าน หากมีการ
เลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน  7 หมู่บ้าน รวมเป็น 7 คน 

3. ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

  ประชากรทั้งสิ้น  จ านวน  7,133  คน แยกเป็นชาย  3,347 คน หญิง  3,786 คน มี
ความหนาแน่นเฉลี่ย  819.88  คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2562) 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน

ครัวเรือน เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) 
1 หลอดตากก 895 1,046 1,941 813 
2 คลองบางพระ 287 339 626 1,260 
3 โสธร 653 772 1,425 626 
4 คลองบางพระ(ท่าขุน

ปลัด) 
271 287 558 277 

5 หุบใน 254 287 541 403 
6 ศรีเจริญ 528 569 1,097 587 
7 ปากคลอง 459 486 945 437 
 รวม 3,347 3,786 7,133 4,403 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
       ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน 27 – 57 ปี 

 



4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 

      -มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    1    แห่ง 
      -ศูนย์การเรียนชุมชน    จ านวน  1   แห่ง 
      -ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  1   แห่ง  

4.2  สาธารณสุข 
     -มีสถานบริการสาธารณสุข  จ านวน    1   แห่ง   ได้แก่ 
      รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลโสธร  มีเจ้าหน้าที่     จ านวน    4   คน  

4.3  อาชญากรรม 
 - 

4.4  ยาเสพติด 
 - 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
  ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และประสานหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องขอรับการช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1  การคมนาคมขนส่ง 
     การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบล  อ าเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคมภายในต าบล
และหมู่บ้าน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
    1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  314   (ถนนสิริโสธร)  ผิวจราจรลาดยาง  

 2.ถนนเทพคุณากร  ผิวจราจรคอนกรีต  เชื่อมกับถนนซอยต่าง ๆ ในพื้นที่  หมู่ที่  7 
3.ถนนโสธรวงแหวน  ระยะทาง  6+495  กม.ผิวจราจรลาดยาง เชื่อมระหว่าง  หมู่ที่  

1,4,5   กับถนนสิริโสธร 
         4.ถนนโสธรพัฒนา  ระยะทาง 2+177   กม.ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่าง  หมู่ที่ 
2,3,4  กับถนนสิริโสธร    

5.ถนนโสธรเจริญ   ระยะทาง  3  กิโลเมตร ผิวจราจรลาดยาง  เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 5,6 
ต าบลโสธร กับต าบลบางเตย ต าบลบางกะไห และเชื่อมกับถนนโสธรวงแหวนโดยใช้สะพานคอนกรีตข้ามคลองศรี
เจริญ 
    6.ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 ระยะทาง  0+720  กม. ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่
ที่ 3 กับต าบลบางพระ 
   7.ถนนโสธรวงแหวน ซอย 3 ระยะทาง  0+323 กม. ผิวจราจรคอนกรีต เชื่อมระหว่างหมู่
ที่ 5  กับต าบลบางกะไห 

นอกจากนี้ ยังมีถนนซอยของแต่ละหมู่ท่ีบ้าน จ านวน  26  สาย ผิวจราจรคอนกรีต ลาด
ยาง หินคลุก  

 เชื่อมต่อกับถนนสายหลักดังกล่าวข้างต้น 
5.2  การไฟฟ้า 

มีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และหมู่บ้าน   
5.3  การประปา 

  การประปาส่วนภูมิภาค  ขยายเขตบริการครอบคลุมในพ้ืนที่  หมู่ที่ 1 - 7 



5.4  โทรศัพท์ 
    -มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ  จ านวน   10   แห่ง  อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 1-7      
     -ครวัเรือนร้อยละ 90  ใช้โทรศัพท์บ้าน และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
ที่ท าการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ ต าบลหน้า

เมือง     อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ห่างจากต าบลโสธร อ าเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ไปประมาณ        5 กิโลเมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

 - ประกอบอาชีพท านา   คิดเป็น  26 %  ของจ านวนประชากร 
 - ประกอบอาชีพท าสวน   คิดเป็น  11 %  ของจ านวนประชากร 

6.2  การประมง 
 ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง , เลี้ยงปลา คิดเป็น  1.5 %  ของจ านวนประชากร 

6.3  การปศุสัตว์ 
    ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ คิดเป็น  1.5 %  ของจ านวนประชากร 
6.4  การบริการ 

-ปั๊มน้ ามัน    จ านวน   1   แห่ง 
-ศูนย์ซ่อม/บริการ/โชว์รูมรถยนต์  จ านวน   3   แห่ง 
-โรงแรม     จ านวน   2   แห่ง 
-รีสอร์ท     จ านวน   1   แห่ง 

6.5  การท่องเที่ยว 
 วัดชมโพธยาราม    จ านวน   1   แห่ง 
 ศาลเจ้าอาม้า  หมู่ที่ 7   จ านวน   1   แห่ง 
 ท าบุญขวัญทุ่ง    จ านวน   1   แห่ง 

6.6  อุตสาหกรรม 
-โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จ านวน   1   แห่ง 
-โรงผสมคอนกรีต    จ านวน   1   แห่ง 
-ห้างไทวัสดุ    จ านวน   1   แห่ง 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   จ านวน   1   กลุ่ม 

6.8  แรงงาน 
รับจ้างทั่วไป   คิดเป็น 60 % ของจ านวนประชากร 
 

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

  หมู่ที่  1  ชื่อบ้านหลอดตากก   พ้ืนที ่  1.11  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายสุเทพ สร้อยสุวรรณ) 
 หมู่ที่  2  ชื่อบ้านคลองบางพระ  พ้ืนที่    0.70 ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายธนเนศ  รักษานนท์) 
 หมู่ที่  3  ชื่อบ้านโสธร พ้ืนที ่  1.51  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายศุภกฤต  ท้วมพงษ์) 
 หมู่ที่  4  ชื่อบ้านคลองบางพระ(ท่าขุนปลัด) พ้ืนที่   1.43  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายถวัลย์ พลาชีวะ)   
 หมู่ที่  5  ชื่อบ้านหุบใน พ้ืนที ่  1.55  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายส าเริง พลาชีวะ) 



 หมู่ที่  6  ชื่อบ้านศรีเจริญ พ้ืนที ่  1.97  ตารางกิโลเมตร  (ผู้ใหญ่บ้าน นายส ารวย ดอกไผ่) 
 หมู่ที่  7  ชื่อบ้านปากคลอง       พ้ืนที่   0.43  ตารางกิโลเมตร  (ก านันต าบล นายอ านวย สาคร) 

   ข้อมูลด้านการเกษตร 
-ท านา  เนื้อท่ี  1,211  ไร่ 
-ท าสวน  เนื้อท่ี     130  ไร่ 
-เลี้ยงปลา เนื้อท่ี     250  ไร่ 
-เลี้ยงกุ้ง  เนื้อท่ี     168  ไร่ 
-เลี้ยงสัตว ์ เนื้อท่ี       15  ไร ่

7.2  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
             ล าคลองสาธารณะ   จ านวน   17   สาย 
             คลองชลประทาน   จ านวน     1   แห่ง 

7.3  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
-การประปาส่วนภูมิภาคฉะเชิงเทรา 

            -ล าคลองสาธารณะ   จ านวน   17   สาย 
 

8. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
8.1  การนับถือศาสนา 

ประชาชนร้อยละ 99  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 1  นับถือศาสนาคริสต์ 
 

8.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
- งานประเพณีท าบุญขวัญทุ่ง หมู่ที่ 4 
- วัดชมโพธยาราม 
- ท าบุญ หมู่ที่ 6 
 

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
             - 
 

8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ริน ขนมไทย) 
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1  น้ า 
       แม่น้ าบางปะกง และล าคลองสาขา 17 สาย ในพื้นที่ 
    
9.2  ป่าไม้ 

- 
9.3  ภูเขา 

- 
9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 



 - ข้อมูลคุณภาพน้ าในแม่น้ าบางปะกงจากการตรวจสอบคุณภาพน้ า ชองส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) โดยท าการเก็บตัวอย่างในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่บริเวณปากน้ าบางปะกง 
และคลองสาขา โดยประเมินจากมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน พบว่า คุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คิดเป็น
ร้อยละ 38.46 และ อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม คิดเป็นร้อยละ 61.54 พบว่าพารามิเตอร์ที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้ า 
คือ ออกซิเจนละลายน้ า (Dissolved Oxygen : DO) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total 
Coliform Bacteria : TCB) การปนเปื้อนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) และ
แอมโมเนีย มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ส่วนปริมาณโลหะหนัก พบว่า มีค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
น้ าแหล่งน้ าผิวดิน  
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2559-2562) 
  1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
รายการ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ประมาณการ
รายรับ 

30,139,945.0
0 

40,485,877.0
0 

40,000,000 42,035,864 

ประมาณการ
รายจ่าย 

30,139,945.0
0 

40,485,877.0
0 

40,000,000 42,035,864 

รายรับจริง 29,175,843.9
7 

25,970,020.1
8 

53,750,116.8
1 

 

รายจ่ายจริง 21,807,561.3
4 

25,970,020.1
8 

31,619,229.4
6 

 

  หมายเหตุ  รายรับ-รายจ่าย  รวมเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์  และจ่ายขาดเงินสะสม 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
1.2.1 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

             คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ซึ่งได้
แต่งตั้งขึ้น      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
โดยได้น าโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจ าปี 2561 มาด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย โดย
จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 14 12 
2.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

6 3 



3.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6 6 

4.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน
พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

26 22 

5.การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  
การท่องเที่ยว และการขนส่ง 

2 - 

6.การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ
สังคมท่ีดี 

31 29 

รวม 85 72 
 

         1.2.2 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

       1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

                   ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต อบต.ฯ ได้
ท าการก่อสร้าง       ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนเพ่ือให้อยู่ในสภาพดี ประชาชนสามารถเดินทางสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว  
                   ด้านไฟฟูาสาธารณะ  ได้ด าเนินการขยายเขตและปรับปรุงระบบไฟฟูาสาธารณะ รวมทั้งได้บ ารุงรักษา 
ปรับปรุง       ซ่อมแซมอย่างสม่ าเสมอ 

       ด้านประปา ได้ด าเนินการขยายเขตจ าหน่ายน้ าปา โดยได้อุดหนุนเงินงบประมาณกับการประปาส่วน
ภูมิภาคในการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา เพ่ือให้สามารถบริการน้ าประปาแก่ประชาชนได้ครอบคลุมทุกพื้นที่  
       2. ด้านเศรษฐกิจ  

                   โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  จะพ่ึงพาน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ ได้มีการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะเพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการท า
การเกษตร และใช้ในฤดูแล้ง 
                   การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม จัดโครงการพัฒนา
ฝีมือแรงงานร่วมกับศูนย์พัฒนาฝีเมือแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับประชาชนที่สนใจน าไปท าเป็นอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้ให้แก่ครัวเรือน 

       3. ด้านสังคม  

                  ด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและอาสาสมัคร
สาธารณสุข  จะคอยช่วยเหลือสอดส่องดูแลปัญหาด้านสุขภาพและการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้ด าเนิน
โครงการในด้านต่าง ๆ เช่น  การส่งเสริม  และพัฒนาบริการสาธารณสุข การปูองกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
และร่วมด าเนินงานกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน เพ่ือส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคให้กับประชาชนในพื้นท่ี       
                  ด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 1 แห่ง มี
บุคลากร  ทางการศึกษา จ านวน 2 คน และมีเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จ านวน 30 คน ได้รับการดูแลให้มีความรู้และมี
พัฒนาการ ตามวัยที่เหมาะสม   มีการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  1 ศูนย์  
เปิดสอนทุกวันอาทิตย์  โดยมีเด็ก เยาวชน  และประชาชนที่สนใจเข้ามาศึกษาเล่าเรียน 
                  ด้านวัฒนธรรม ประเพณี  ได้จัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา วันเข้าพรรษา งานประเพณีสงกรานต์ 
และมีการส่งเสริม งานประเพณีท้องถิ่น ท าขวัญทุ่ง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นไว้ให้อยู่คู่กับชุมชนและ
เด็ก เยาวชนได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป 



                  ด้านกีฬาและนันทนาการ มีการส่งเสริมศูนย์กีฬาต าบล โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาต าบล เช่น เปตอง  
แบตมินตัน ปั่นจักรยาน โดยแต่ละหมู่บ้านได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกันแข่งขันตามประเภทชนิดกีฬาที่ถนัด 
                  ด้านสวัสดิการสังคม ด าเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และ
จัดบริการนอกสถานที่  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  

      4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                  องค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้ด าเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1-7  จัดกิจกรรม
รณรงค์และประชา  สัมพันธ์การสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และจัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงานด้านการจัดการขยะ  ปัจจุบันปริมาณขยะในพ้ืนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี สืบเนื่องมากจากพ้ืนที่ต าบล
มีการก่อสร้างบ้านจัดสรรเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมจะกลายเป็นปัญหาส าคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในเขตต าบลและพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง  

       5. ด้านการบริหาร 

               มีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ตามความรู้ ความสามารถ และมี
การส่งเสริม   ให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ ๆ น ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานพัฒนาท้องถิ่น       ส่งเสริมการประชุมร่วมของภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน  จัดประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล ท้องถิ่นท้องที่ เพ่ือรับฟังปัญหา  ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชาชน และน าโครงการใน
แผนพัฒนาหมู่บ้านมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและดูแล
รักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมเปิดเว็บไซต์ อบต.ฯ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโสธร เพ่ือเป็น ช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพ่ือน ามาพัฒนา
ต าบลต่อไป 
2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 
   2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  
 แนวทางท่ี 1 ก่อสร้าง บ ารุงรักษา ถนน สะพานและระบบสาธารณูปโภค คือ 

1.โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1 
2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโสธรวงแหวน หมู่ที่ 1,5 
3. โครงการขยายผิวจราจร คสล. ถนนโสธร ซอย 1 หมู่ที่ 2 
4. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6 
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ถนนเทพคุณากร ซอย 5 หมู่ที่ 7 
6. โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโสธรพัฒนา ซอย 1 หมู่ที่ 3 
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 1 
8. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 หมู่ที่ 3,4 
9.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร ซอย 2 (จันทราอุทิศ) หมู่ที่ 3 

10.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบริเวณซอยแย้มเกษร หมู่ที่ 7 
11.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรวงแหวน ถนนโสธรวงแหวน ซอย 11 หมู่ที่ 5 
12.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอยบ้านนายวิชิต ภู่พิมล หมู่ที่ 6 
13.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโธรพัฒนา ซอย 5 (ช่วงท้ายซอย)  หมู่ที่ 3 
14.  โครงขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธร ซอย 2/1 (บ้านลุงพะยอม) หมู่ที่ 3 
15.  โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ ซอย 11 (บริเวณบ้านนายอ าพล) หมู่ที่ 4 
16.  โครงการขยายไฟฟูาสาธารณะ ถนนโสธรวงแหวน ซอย 7 หมู่ที่ 5 



17.  โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธรพัฒนา ซอย 5 (เชื่อมต่อม.4) หมู่ที่ 3 
18.  โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธรวงแหวน ซอย 1/1 (รวมใจอุทิศ) หมู่ที่ 4 
19.  โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธรวงแหวน ซอย 6 (บ้านคุณบุญยัง) หมู่ที่ 5 
20.  โครงการไฟฟูาสาธารณะถนนสายต่างๆ  ม.1 -7 
21.  โครงการก าจัดวัชพืชริมถนนสาธารณะ 
22.  โครงการติดตั้งปูายจราจร 

 
 แนวทางท่ี 2 ก่อสร้าง ดูแล บ ารุงรักษาแหล่งน  า 

1. โครงการก าจัดวัชพืชแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
2. โครงการก่อสร้างทดน้ าคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4 

   3. โครงการลอกท่อระบายน้ า หมู่ที่ 1-7 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 แนวทางท่ี 1 การรักษา ความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

1. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาการลักทรัพย์สินของประชาชน 
 

 แนวทางท่ี 2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  1.โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  1.โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

2.โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 

 แนวทางท่ี 2 การจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
1.โครงการจัดซื้อถังขยะ 

  2.โครงการจัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล จากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
     -จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการด าเนินงานโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงแก้ไขปัญหาความ
ยากจนเชิงบูรณาการ  

1.โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม 

 แนวทางท่ี 2 งานสวัสดิการสังคม  
1.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

  2.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  
  3.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
  4.โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน 



 แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
  1.โครงการส่งเสริมศูนย์กีฬาต าบลโสธร 

2.โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมการศึกษา  
1.โครงการส่งเสริมการศึกษาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
2.โครงการจัดหาหนังสือให้ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน 
3.โครงการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและบ ารุงรักษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญหาท้องถิ่น 
1.โครงการกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
2.โครงการธรรมะเพ่ือการด าเนินชีวิต 
3.โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์  

  4.โครงการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น 
  5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันส าคัญของชาติ 
  6.โครงการกิจการสภาวัฒนธรรม 
  7.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนต าบล 

 แนวทางท่ี 6 การสาธารณสุข 
1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณสุข 
2.โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และโรคติดต่ออ่ืนๆ 
3.โครงการส่งเสริมกิจกรรมกองทุน สปสช. 

  4.โครงการปูองกัน ควบคุมและระงับโรคติดต่อ 
  5.โครงการส่งเสริมกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง  

 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการขนส่ง 
 1.โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร 
 - 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

 แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
1.โครงการส่งเสริมประชาชนร่วมประชุมสภา 
2.โครงการส่งเสริมการประชุมร่วมของภาครัฐ เอกชนและประชาชน 
3.โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  
 
 

 แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
1.โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

- แนวทางท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 แนวทางท่ี 4  การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
  1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 



  2. โครงการอบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน 

 แนวทางท่ี 5  การก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ 
  1.โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
  2.โครงการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ราชการ 

 แนวทางท่ี 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 

1.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรงบบุคลากรไม่เกินร้อยละ 40 
 2.2 ผลกระทบ 
             ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโสธร ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 
ตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลัง 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564 

     จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธรโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis ใน
การพิจารณาปัจจัยภายในที่มีผลต่อการด าเนินงานแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในของ อบต.ฯ มี “จุดแข็ง” ที่เด่นชัด คือ 
ด้านการเมือง การบริหารที่มีระบบสภาอบต.ฯ ที่มีความเข้มแข็งการบริหารงบประมาณจะได้รับความเห็นชอบจาก
สภาก่อนการด าเนินการ มีการแบ่งส่วนราชการ การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน เพ่ือรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจมายังองค์กรในอนาคต มีการวางแผน ประสานงานร่วมกับส่วนต่าง ๆ และมีการมอบอ านาจหน้าที่ตามความ
เหมาะสม และเงื่อนไขในการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว    มีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างใกล้ชิด   ซึ่งช่วยสนับสนุน
ปัจจัยภายในด้านอ่ืน ๆ ให้มีความเข้มแข็งไปด้วย ปัจจัยภายในที่เป็น “จุดอ่อน”  ได้แก่ ด้านงบประมาณที่มีจ ากัด 
ท าให้การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ระเบียบ กฎหมายที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน และด้าน
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ในการปฏิบัติงานที่ไม่เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 

      ด้านปัจจัยภายนอก พบว่า อบต.ฯ มีโอกาสและอุปสรรคใกล้เคียงกัน ซึ่ง “โอกาส” ที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก ที่ส าคัญ คือ ด้านการคมนาคม  อบต.ฯ มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเมือง ท าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการ
เดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ด้านพื้นที่อยู่ติดกับเขตเมืองมีโอกาสในการพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของที่อยู่อาศัย สถานประกอบการเพ่ิมขึ้น ด้านเกษตรกรรม ประชาชนบางส่วนยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก จึงมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งเกษตรปลอดสารพิษซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และด้านการ
ท่องเที่ยว ในพ้ืนที่มีสังเวชนียสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา มีเส้นทางติดต่อกับหลายพ้ืนที่ มีล าคลองที่เชื่อมต่อกับ
แม่น้ าสายหลัก จึงมีโอกาสที่จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่วน “อุปสรรค” ที่เกิด
จากปัจจัยภายนอกที่เด่นชัด คือ ด้านงบประมาณ อบต.ฯ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา  
 ความเดือนร้อนของประชาชน เนื่องจากเงินงบประมาณส่วนใหญ่มาจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
ประกอบกับประชาชนยังขาดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น จึงท าให้ต้องใช้จ่ายงบประมาณ
จ านวนมากที่จะน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาท้องถิ่น  นอกจากนี้ยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
เนื่องมาจากในปัจจุบัน ภูมิอากาศ ราคาตลาด และภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้ประชาชน
ได้รับความเดือนร้อนในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคที่ อบต.ฯ จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไป 
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  



  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
       วิสัยทัศน์  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ        
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ    ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย  จากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

   เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  

  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว      
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  

  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  
 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  

  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 
 
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ 



และสิ่งแวดล้อม  

 (5) มีการบริหารจัดการให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของ  
  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
       (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   

             กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย ดังนี้ 

  1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
  4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
  7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาค 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 

 (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษา
เสถียรภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

 (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อ
ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ปูองกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
 



  (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มี
การจัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  : “ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า
ระดับประเทศแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง   มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 1.พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2.พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการ ให้ได้มาตรฐาน โดยคานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
 3.พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ (ZONING) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
 4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศท่ี 
เอ้ือต่อการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และปกปูอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
  3) แผนพัฒนาจังหวัด 

    วิสัยทัศน์  : “ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมโดดเด่น เป็นเลิศสินค้าเกษตรปลอดภัย  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้มาตรฐาน  สังคมเป็นสุข” 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1.เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC  และ
ตลาดโลก 
    2.เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรปลอดภัย 
    3.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรมให้ได้มาตรฐาน 
    4.ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
    5.พัฒนาทุนทางสังคมและความม่ันคงสู่สังคมเป็นสุข 

 กลยุทธ์ 
 1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (รวมถึงการวางผังเมือง) เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมเพ่ือเตรียมเข้าสู่ AEC 

 2. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
 3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 

  4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  สมดุล  และ
ยั่งยืน 
 5. พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่การเป็น  Smart Farmer 

 6. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรให้เหมาะสมเกี่ยวกับสภาพพ้ืนที่ 
(Zoning) และมีมาตรฐาน 



 7. ส่งเสริมภาพลักษณ์และช่องทางการตลาด สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีความ
หลากหลายสู่ตลาดโลก 

 8. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐานโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
สร้างความม่ันคงด้านการผลิตสินค้าเกษตร 

 10. พัฒนา  ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว  รวมถึงแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้ได้มาตรฐาน 
 11. พัฒนา สินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนทางการท่องเที่ยว 
 12. สร้างความเชื่อมั่น  และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 13. บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 14. เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน  และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 15. พัฒนาความเข้มแข้งของสถาบันครอบครัว/ชุมชนรวมทั้งสร้างและขยายโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษา  ความรู้  คุณธรรม  อาชีพ  สุขภาพ  และรักษาสืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญา 
และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดี 
 16. เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ  และเสริมสร้างเครือข่ายในด้านความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินแก่ประชาชน/ชุมชน 

 17. ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 18. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนาประชาธิปไตย และการ
สร้างความสมานฉันท์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
 2. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

 5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว และการขนส่ง 
 6. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 

 ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์ 
         “อบต.โสธรเป็นท้องถิ่นน่าอยู่  คู่เมืองแปดริ ว” 
 
  ยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
2. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

   4. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว  
และการขนส่ง 
6. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 



  เป้าประสงค์ 
1. จัดบริการสาธารณูปโภคเพียงพอต่อความต้องการ 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. สภาพแวดล้อมดี สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

   4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพอนามัยดี ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล 
   เด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษา เรียนรู้รอบด้านด าเนินชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนา 

5. เกษตรกรท าการเกษตร  ยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
6. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการทีค่ณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

  ค่าเป้าหมาย 
                    - 
      
  กลยุทธ์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัย 
  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

  กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และเสริมสร้างเครือข่าย
ในด้านความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

  กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 
 กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน และสนับสนนุใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนรว่มในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว/หมู่บ้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
รวมทั้งสร้างและขยาย โอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบการศึกษา ความรู้ คุณธรรม อาชีพ สุขภาพ และรักษาสืบทอด 
องค์ความรู้ภูมิปัญญา  และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อการด ารงชีวิตที่ดี 
 
 



 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว 
และการขนส่ง 

    กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานโดยใช้นวัตกรรมใหม่ 
  กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้าง

ความมั่นคง ด้านการผลิตสินค้าเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
  กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการพัฒนา

ประชาธิปไตย  และการสร้างความสมานฉันท์ 
 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

     จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการ
น ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการ เตรียมการพัฒนา  เตรียมความพร้อมคน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจ
ของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ ต าบลโสธรเป็น
ท้องถิ่นน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ เป็นรากฐานที่ดี สู่สังคมเมือง 
 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโสธร มุ่งพัฒนา  
6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษา
สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว  และการ
ขนส่ง และการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
    

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 

    
      
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

            
2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

    การด าเนินงานอ่ืน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

3.กองช่าง 

      แผนงานงบกลาง   4.กองคลัง 
3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.กองสาธารณสุขฯ 1.กองช่าง 

  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   แผนงานเคหะและชุมชน 2.กองช่าง 2.กองสวัสดิการสังคม 

  
 

  แผนงานการศึกษาฯ 3.กองการศึกษาฯ 3.กองสาธารณสุขฯ 

            

4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

  และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา  บริหารทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3.กองช่าง 3.กองช่าง 

  พระมหากษตัริย ์   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.กองการศึกษาฯ   
  

 
  แผนงานการศึกษาฯ 5.กองสวัสดิการ   

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป สังคม   
      แผนงานสาธารณสุข     

 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 
5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 1.กองช่าง 1.ส านักงานปลัด 

  การท่องเที่ยว และการขนส่ง บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2.กองสวัสดิการ 2.กองการศึกษาฯ 

  
 

    สังคม   

            

6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  สังคมที่ด ี บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

    การเศรษฐกิจ แผนงานการศึกษาฯ 3.กองช่าง 3.กองช่าง 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4.กองการศึกษาฯ 4.กองการศึกษาฯ 

      แผนงานสาธารณสุข 5.กองสวัสดิการสังคม 5.กองสวัสดิการสังคม 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.กองคลัง 6.กองคลัง 
      แผนงานเคหะและชุมชน     
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
      แผนงานการเกษตร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวติ การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

   4.1 แผนงานการเกษตร 1 50,000        1 50,000       1 50,000       1 50,000       1       50,000         5         250,000                

   4.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน 9 217,500      9 217,500    9 224,500    9 224,500    9       224,500      45      1,108,500             

   4.3 แผนงานงบกลาง 4 8,750,000    4 10,282,480  4 12,370,000  4 12,780,000  4       13,100,000 20      57,282,480             

   4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 70,000       2 90,000       2 90,000       2 90,000       2       90,000         9       430,000                

   4.5 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 7 301,400      7 301,400    9 878,400    9 878,400    9       878,400      41      3,238,000             

   4.6 แผนงานการศึกษา 1 930,000      2 2,150,000 1 550,000    1 800,000    1       550,000      6         4,980,000             

   4.7 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 10,000        1 10,000       1 10,000       1 10,000       1       10,000         5         50,000                  

   4.8 แผนงานสาธารณสุข 7 280,000      7 280,000    16 512,000    16 512,000    16     512,000      62      2,096,000             

รวม 31 10,608,900   33 13,381,380  43 14,684,900   43 15,344,900   43 15,414,900     193   69,434,980           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 13 15,923,350     16 12,030,000     15 13,808,800     23 17,952,000     12 11,544,000        79 71,258,150              

   1.2  แผนงานการเกษตร 1 200,000      2 600,000    11 1,423,800 2 350,000    6 641,920      22 3,215,720             
รวม 14    16,123,350  18   12,630,000   26    15,232,600   25    18,302,000   18    12,185,920     101   74,473,870           

2) ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษา

ความสงบเรยีบรอ้ย

   2.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 2 94,000       2 94,000       2 100,000    2 100,000    2 100,000      10 488,000                
   2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 410,000    2 1,050,000 2 550,000    2 500,000    2 500,000      10 3,010,000             
   2.3 แผนงานงบกลาง 1 340,000    1 340,000    1 340,000    1 340,000    1 340,000      5 1,700,000             

รวม 5      844,000   5     1,484,000     5      990,000   5      940,000   5      940,000     25     5,198,000             

3)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอยา่งยัง่ยนื

   3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน 3 35,000       3 35,000       3 35,000       3 35,000       3 35,000         15 175,000                
   3.2  แผนงานเคหะชมุชน 3 3,500,000 3 3,500,000 4 3,710,000 3 3,520,000 3 3,530,000   16      17,760,000           

รวม 6      3,535,000     6       3,535,000     7        3,745,000     6        3,555,000     6       3,565,000       31      17,935,000           

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารสว่นต าบลโสธร

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565

แบบ ผ. 01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิการลงทนุ พาณิชยกรรม 

การทอ่งเทีย่วฯ

   5.1 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน -    -             3       325,000    -   -          -   -          -   -            3         325,000                

   5.2 แผนงานการเกษตร 2 35,000       5 180,000    2 35,000       2 35,000       2       35,000         13      320,000                

รวม 2 35,000       8 505,000    2        35,000       2        35,000       2       35,000         16      645,000                

6)  ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารกิจการบ้านเมืองและสังคมทีด่ี

  6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 11 2,391,000 12 2,671,000 12 2,661,000 12 2,371,000 12     2,371,000   59      12,465,000           

  6.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 1,000,000 2 1,100,000 2 1,300,000 2 1,350,000 2       1,700,000   10      6,450,000             

  6.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 3 190,000    3 195,000    3 200,000    3 205,000    3       205,000      15      995,000                

  6.4 แผนงานสาธารณสุข 3 2,150,000 3 2,150,000 3 2,850,000 3 2,150,000 3       2,150,000   15      11,450,000           

  6.5 แผนงานเคหะและชมุชน 3 1,735,000 3 1,735,000 3 1,740,000 3 1,740,000 3       1,740,000   15      8,690,000             

  6.6 แผนงานการศึกษา 3 240,000    3 240,000    3 240,000    3 240,000    3       240,000      15      1,200,000             

  6.7 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 2 150,000    2 150,000    2 160,000    2 160,000    2       160,000      10      780,000                

  6.8 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน 1 100,000    1 100,000    1 100,000    1 100,000    1       100,000      5         500,000                

  6.9 แผนงานการเกษตร 2 150,000    2 150,000    2 160,000    2 160,000    2       160,000      10      780,000                

รวม 30 8,106,000     31 8,491,000     31 9,411,000     31 8,476,000     31 8,826,000      154    43,310,000        

รวมทัง้สิ้น 88     39,252,250   101  40,026,380   114   44,098,500    112   46,652,900   105   40,966,820     520    210,996,850     

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 5 ปีปี 2565



 

ส่วนที่ 4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
    

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 

    
      
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 

หน่วยงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง กองคลัง 

            
2 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  การรักษาความสงบเรียบร้อย บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

    การด าเนินงานอ่ืน แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

3.กองช่าง 

      แผนงานงบกลาง   4.กองคลัง 
3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.กองสาธารณสุขฯ 1.กองช่าง 

  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   แผนงานเคหะและชุมชน 2.กองช่าง 2.กองสวัสดิการสังคม 

  
 

  แผนงานการศึกษาฯ 3.กองการศึกษาฯ 3.กองสาธารณสุขฯ 

            

4 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา  บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น  การด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

  และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา  บริหารทั่วไป แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3.กองช่าง 3.กองช่าง 

  พระมหากษตัริย ์   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4.กองการศึกษาฯ   
  

 
  แผนงานการศึกษาฯ 5.กองสวัสดิการ   

      แผนงานบริหารงานท่ัวไป สังคม   
      แผนงานสาธารณสุข     

 



 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก สนับสนุน 
5 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร 1.กองช่าง 1.ส านักงานปลัด 

  การท่องเที่ยว และการขนส่ง บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2.กองสวัสดิการ 2.กองการศึกษาฯ 

  
 

    สังคม   

            

6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1.ส านักงานปลัด 1.ส านักงานปลัด 

  สังคมที่ด ี บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 2.กองสาธารณสุขฯ 2.กองสาธารณสุขฯ 

    การเศรษฐกิจ แผนงานการศึกษาฯ 3.กองช่าง 3.กองช่าง 

      แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4.กองการศึกษาฯ 4.กองการศึกษาฯ 

      แผนงานสาธารณสุข 5.กองสวัสดิการสังคม 5.กองสวัสดิการสังคม 

      แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6.กองคลัง 6.กองคลัง 
      แผนงานเคหะและชุมชน     
      แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ     
      แผนงานการเกษตร     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

  แนวทางการ พิจา รณาการติ ดตามและประ เมินผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 
2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 แผนงาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง   
     5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
     แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง   
     ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  



(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
       5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 60 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
     3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
     3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
     3.5 กลยุทธ์ (5) 
     3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
     3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
     3.8 แผนงาน (5) 
     3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
 

4. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
     5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
     5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
     5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 
     5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 
     5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
           และสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(5) 

     5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 
 



     5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 
     5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง  
           ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 

     5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 
     5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 
     5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
     5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 

รวมคะแนน 100 
 

5. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การตดิตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามที่จะกล่าว
ต่อไปในหัวข้อที่ 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการที่ส าคัญ คือ การติดตามและประเมินผลโครงการว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 

6. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
    6.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 6.1.1 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

               (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
  (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 

  (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
  (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
  (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
  (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  Method  
   (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
  (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
  (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
  (10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
  (11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10)  

หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 6.2 เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา 

(Time) เป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
 6.3 ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 6.4 วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
 6.5 ผลกระทบ (Impact) 

 7. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
   7.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ปูองกัน อย่างไร เป็นต้น) 
    - 
   7.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
         (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
    - 
 

 


