
 
 



ก 

 

ค ำน ำ 

 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นบทบาทส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ปัญหาและการวิเคราะห์ศักยภาพการจัดการ
ตนเองรวมทั้งการมีส่วนร่วมของ ๔ องค์กรหลักในพื้นที่เป็นพื้นฐาน ซึ่งต้องมีการน าใช้ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบจากทุกแหล่งข้อมูลที่มีประกอบด้วย ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถอธิบายปัญหา ความจ าเป็นของการพัฒนา และศักยภาพใน
การพัฒนาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้ีด้วย  

แนวทางการน าใช้ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะโอกาสการ
เลือกใช้ข้อมูลในการท าให้ แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาที่สอดรับกับสถานการปัญหา 
ความจ าเป็น และความต้องการ ของประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถน าใช้ศักยภาพของทุนทาง
สังคมของชุมชนในการร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาไปด้วยกันได้ครอบคลุมเป็นระบบตอบสนอง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ชาติ และ สากลด้วย โดยแนวทางนี้ให้ความส าคัญกับ ๓ กระบวนการ คือ 
การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนปัญหาและความจ าเป็นของชุมชน การจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วย  

 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ   ข 
สารบัญตาราง   ฉ 
สารบัญภาพ    
    
บทน า   ๑ 
ส่วนที่ ๑ แนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ๓ 
ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๔๒ 

ส่วนที่ ๓ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๒ 

  

ภาคผนวก  ๑๔๑ 
ภาคผนวก ก สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น ๑๔๒ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดภารกิจหลัก ๗ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๕๒ 
ภาคผนวก ค

  
รายละเอียดภารกิจหลัก ๗ ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๖๑ 
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สารบัญตาราง  
 

  หน้า 

ตารางที่ ๑.๑(๑) จ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ
ฐานข้อมูลต าบล(TCNAP) 

๗ 

ตารางที่ ๑.๑(๒) จ านวนและร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ ฐานข้อมูล
ต าบล(TCNAP) 

๗ 

ตารางที่ ๑.๑(๓) จ านวนและร้อยละของประชากรในพื้นที่  จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 
(TCNAP) 

๗ 

ตารางที่ ๑.๑(๔) กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ กลุ่ม
ตามสิทธิและสวัสดิการ 

๘ 

ตารางที่ ๑.๑(๕) ผู้สูงอายุที่ได้รับการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ๙ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๑) จ านวนและร้อยละประชากรแยกตามสถานภาพการสมรส ๑๐ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๒) จ านวนและร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนา ๑๐ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๓) จ านวนและร้อยละสถานะการอยู่อาศัยของประชากร ๑๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๔) จ านวนและร้อยละประชากร แยกตามการได้รับการศึกษา ๑๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๕) จ านวนและร้อยละประชากรทีจ่บการศึกษา แยกตามระดับการศกึษา ๑๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๖) จ านวนและร้อยละของครัวเรอืนที่มีช่องทางการสื่อสารกันของครัวเรือน ๑๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๗) จ านวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติดในพื้นที่ ๑๒ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๘) จ านวนและร้อยละของประชาการที่ได้รับสวัสดิการสังคม ๑๒ 
ตารางที่ ๑.๒.๑(๙) จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจ าแนกตามลักษณะ

พฤติกรรม 
๑๒ 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๐) จ านวนและร้อยละของสมาชิกครัวเรือนที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ ๑๒ 
ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๑) จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง ๑๓ 
ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๒) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหา ด้านสังคมคุณภาพ

ชีวิต และ (สุขภาพ) 
๑๔ 

ตารางที่ ๑.๒.๒(๑) จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภาระหน้ีสินจ าแนกตามประเภทของสาเหตุ
การเป็นหน้ี   

๑๖ 

ตารางที่ ๑.๒.๒(๒) จ านวนและร้อยละของประชากรที่ประกอบอาชีพหลัก ๑๖ 
ตารางที่ ๑.๒.๒(๓) จ านวนและร้อยละของแหล่งเงินการออมของครัวเรือน ๑๗ 
ตารางที่ ๑.๒.๒(๔) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามสิ่งอ านวยความสะดวกใน

ครัวเรือน 
๑๘ 

ตารางที่ ๑.๒.๒(๕) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนทีใ่ช้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ ๑๘ 
ตารางที่ ๑.๒.๓(๑) จ านวนและร้อยละของครัวเรอืนจ าแนกตามการจัดการน้ า ๑๙ 
ตารางที่ ๑.๒.๓(๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรอืนจ าแนกตามการจัดการพลงังานทางเลือก ๑๙ 
ตารางที่ ๑.๒.๓(๓) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒๐ 

 

  



ง 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 

ตารางที่ ๑.๒.๔(๑) จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกจิกรรมของชุมชน ๒๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๔(๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มกีรณีพิพาท ๒๑ 
ตารางที่ ๑.๒.๔(๓) จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและ

ความสงบเรียบร้อย 
๒๑ 

ตารางที่ ๑.๒.๕(๑) ทุนผู้น าชุมชน: คณะกรรมการหมู่บ้าน ๒๒ 
ตารางที่ ๑.๒.๕(๒) กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน ๒๒ 
ตารางที่ ๑.๒.๖(๑) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกตามประเภทและสภาพการใช้งาน ๒๕ 
ตารางที่ ๑.๓ สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ.  ๒๗ 
ตารางที่ ๑.๔ สรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รายหมู่บ้าน 

จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนด้านหรือประเด็นต่างๆ  
๓๒ 

ตารางที่ ๑.๕(๑) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ พิจารณา
จากองค์ประกอบด้านขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ทุนทางสังคม
และศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และการจัดการตนเองของชุมชนที่มีต่อการ
แก้ปัญหารายหมู่บ้าน 

๓๖ 

ตารางที่ ๑.๕(๒) สรุปปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้านที่จัดเรียงล าดับความส าคัญ แนว
ทางการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 

๓๙ 

ตารางที่ ๑.๖(๑) สรุปแผนงาน/โครงการจากการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของ
หมู่บ้าน 

๔๐ 

ตารางที่ ๑.๖(๒) วิเคราะห์เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงาน โครงการกับ
ยุทธศาสตร์ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ และนโยบายที่
เกี่ยวข้อง 

๔๑ 

ตารางที่ ๒.๑ องค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ๔๖ 
ตารางที่ ๓.๑   องค์ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  ๙๖ 
ตารางที่ ๓.๒ แนวทางการสรุป รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ๙๘ 
ตารางที่ ๓.๒(๑) ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน สรุปเป็นภาพรวมต าบล (น าใช้

แนวทางในส่วนท่ี ๑ และข้อมูลภาพรวมทุกหมู่บ้านจากส่วนท่ี ๒) 
๙๘ 

ตารางที่ ๓.๒(๒) ข้อมูลศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และการจัดการงบประมาณ รายรับ รายจ่าย 

๑๐๐ 

ตารางที่ ๓.๒(๓) สรุป จัดล าดับความส าคัญโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ๑๐๖ 
ตารางที่ ๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้าน เหตุที่มา และศักยภาพที่

ใช้แก้ไข หรือจัดการกับปัญหา กับการสร้างผลกระทบโครงสร้างพื้นฐานของ
ชุมชน ๗ ด้าน 

๑๐๗ 

 

  



จ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ)  

  หน้า 

ตารางที่ ๓.๔ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  ๑๐๙ 
ตารางที่ ๓.๔(๑) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่าย ๑๐๙ 
ตารางที่ ๓.๔(๒) สรุปการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร์ ๑๑๐ 
ตารางที่ ๓.๔(๓) ประเมินผลการด าเนินโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา ๑๑๑ 
ตารางที่ ๓.๔(๔) ประเมินผลโครงการ ตามกรอบ ทิศทางการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์

(ตามแนวทางการประเมินผลโครงการ คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 

๑๑๒ 

ตารางที่ ๓.๕ สอบทานและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑๔ 
ตารางที่ ๓.๕(๑) ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในรอบแผน กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ๑๑๔ 
ตารางที่ ๓.๕(๒) ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๑๑๕ 
ตารางที่ ๓.๕(๓) ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
๑๑๖ 

ตารางที่ ๓.๕(๔) ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์ระดับภาค/กลุ่ม
จังหวัด/จังหวัด 

๑๑๗ 

ตารางที่ ๓.๕(๕) ตรวจสอบโครงการทั้งหมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด 

๑๑๘ 

ตารางที่ ๓.๕(๖) สรุปยุทธศาสตร์ที่เลือก พร้อมระบุโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑๙ 
ตารางที่ ๓.๖ ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และก าหนดค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์การพัฒนา

พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๒๑ 

ตารางที่ ๓.๗ วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินและตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๒๓ 

ตารางที่ ๓.๘ รวมคะแนนแต่ละยุทธศาสตร์ ๑๓๑ 
ตารางที่ ๓.๙ การเลือกแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองแต่ละยุทธศาสตร์ในช่วงสี่ปี ๑๓๒ 
ตารางที่ ๓.๑๐ สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ ๑๓๔ 
ตารางที่ ๓.๑๑ บัญชีสรุปโครงการ ๑๓๖ 
 

  



ฉ 

 

สารบัญภาพ 

  หน้า 
แผนภาพที ่๑.๑ Typology แนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล ๖ 
แผนภาพที ่๒.๑ Typology แสดงองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ๔๕ 
แผนภาพที ่๓.๑  Typology ภาพรวมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๕ 
 



 

๑ 
 

บทน ำ 
 

๑. แนวคิดหลักกำร 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกระบวนการวางแผนงานของการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างเป็น
ระบบ ภายใต้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พรบ. ส่วนต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้ัน สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ครอบคลุม ๕ 
ด้าน ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระดับหมู่บ้าน ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตร์โลก ทั้งนี้องค์ประกอบส าคัญของการจัดท าแผน คือ การน าใช้ข้อมูลที่มีอยู่ใน
พื้นที่ ซึ่งรวมทั้ง ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถน าใช้ประกอบการ
อธิบายสถานการณ์ปัญหา ความจ าเป็น ศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน 
และ ระดับต าบลหรือเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของท้องถิ่น โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องจาก ๔ องค์กรหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชนและภาคประชาชน 
และหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจและงานในพื้นที่  

๒. วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลที่มี ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลทะเบียน
ราษฎร์และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เป็นต้น ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ออกแบบงานและโครงการเพ่ือการจัดการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของพื้นที ่

๓. วิธีกำร 
 

๓.๑ ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ท าการรวบรวมข้อมูลรายหมู่บ้าน ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การ
วิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เป็นต้น อย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลตามองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนท่ี ๑ สามารถดูวิธีการค านวณจากเอกสารแนบ 

๓.๒  ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ท าการศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน วิเคราะห์และเติม
ข้อมูลตามองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนท่ี ๒  

๓.๓ ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ท าการศึกษาแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น วิเคราะห์ และเติม
ข้อมูลตามองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนท่ี ๓ 

 



 

๒ 
 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ผู้เข้าร่วมเรียนรู้มีความเข้าใจแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถ
วิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลที่มีอยู่ ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลความ
จ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ เป็นต้น ในการประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถออกแบบงาน
และโครงการเพ่ือการจัดการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่ได้  

 



๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๑ 

แนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔ 
 

ส่วนที่ ๑ แนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

๑. แนวคิดหลักการ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลที่สามารถอธิบายสถานการณ์ปัญหา ความจ าเป็น ศักยภาพ 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และ ระดับต าบลหรือเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ส าคัญในการจัดท าแผน การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผน มีหลักการ
ส าคัญ ๓ ประการคือ  

๑) การรวบรวมข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูลของชุมชน ซึ่งอาจได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การ
วิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) ข้อมูล
ทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งถ้าข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้และตรงประเด็น 
รวมทั้งกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนและสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องใน
ชุมชนท้องถิ่นด้วย จะส่งผลให้แผนมีความสมบูรณ์ อธิบายสภาพและข้อเท็จจริงของชุมชนท้องถิ่นได้ แต่
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลที่ได้ไม่ถูกต้อง เชื่อถือไม่ได้และไม่ตรงกับประเด็น รวมทั้งกระบวนการไม่สร้างการ
เรียนรู้และไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน แผนที่ได้จะขาดความสมบูรณ์และไม่สามารถน าไปแก้ปัญหา
หรือพัฒนาไดต้ามที่ควรจะเป็น  

๒) การร่วมเรียนรู้ ของ ๔ องค์กรหลักในชุมชน คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชนและภาคประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้วยการร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา ความจ าเป็น ศักยภาพ และยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ได้ผลดีจริง ทั้งในระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และ ระดับต าบลหรือเขตพื้นที่
รับผิดชอบของท้องถิ่น  

๓) การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเลือกใช้ในการสนับสนุนแผนงานและโครงการที่จะ
ตอบสนองต่อปัญหา ความจ าเป็น ศักยภาพ และยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายของขั้นตอน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยภายหลังจากที่ ได้จัดเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วต้องน าข้อมูลที่ได้มาสรุปเพื่อ
ประกอบการน าเสนอให้ทุกฝ่ายได้เห็นสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของชุมชน อันเป็นพื้นฐาน
การคัดเลือกและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพ่ือออกแบบแผน งาน โครงการอย่างสอดรับกันต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เข้าใจแนวทางการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูล ใน
ระดับหมู่บ้านและภาพรวมต าบล เพ่ือประกอบการจัดท าแผน 

๒.๒ เพ่ือใหผู้้เข้าร่วมเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เทียบเคียงกับปัญหาและความต้องการ กับภารกิจ
ของแต่ละภาคส่วน รวมทั้งยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเลือกใช้ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  

 

 

 



๕ 
 

๓. วิธีด าเนินการ 

๓.๑ ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ท าการศึกษา เน้ือหา รายละเอียดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยศึกษาตัวชี้วัด 
วิธีการค านวณ การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และตัวอย่างการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ใน
เอกสารแนบภาคผนวก แนวทางการตรวจสอบข้อมูล 

๓.๒ ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ท าการรวบรวมข้อมูล จากทุกแหล่งข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน และเป็นภาพรวม
ต าบล ซึ่งประกอบด้วย ๑) ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) ๒) การวิจัยชุมชน (RECAP) ๓) ข้อมูลความจ าเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ๔) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช ๒ ค.) ๕) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากแหล่ง
อื่นๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ควรรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สมบูรณ์มากที่สุด และเติมผลการ
ข้อมูลวิเคราะห์ ดังนี้  

 ๑) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประชากร จ านวนครัวเรือน และกลุ่มประชากรเป้าหมาย ดังตารางที่ 
๑.๑ (๑) - (๕) หน้า ๗-๙ 

 ๒) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการตามขอบเขตของการจัดท าแผน และ
ทุนทางสังคม ๖ ระดับ ดังน้ี  

  (๑) ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ(สุขภาพ) ดังตารางที่ ๑.๒.๑ (๑) - (๑๒) หน้า ๑๐-๑๔ 
  (๒) ด้านเศรษฐกิจ ดังตารางที่ ๑.๒.๒ (๑) - (๕) หน้า ๑๖-๑๘ 
  (๓) ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ ๑.๒.๓ (๑) - (๓) หน้า ๑๙-๒๐ 
  (๔) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ดังตารางที่ ๑.๒.๔ (๑) - (๓) หน้า ๒๑ 
  (๖) ด้านการบริหารจัดการ ดังตารางที่ ๑.๒.๕ (๑) - (๒) หน้า ๒๒ 
  (๗) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังตารางที่ ๑.๒.๖ (๑) หน้า ๒๕ 

๓) ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น ได้แก่ (๑) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (๒) การดูแลเด็กปฐมวัย (๓) การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น (๔) การจัดการขยะ ๕) การจัดการภัยพิบัติ (๖) การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน (๗) การ
จัดการอาหารชุมชน (๘) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (๙) การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหา
สารเสพติด (๑๐) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ศึกษาได้เพิ่มเติมในดัง
ภาคผนวก ก 

๔) สรุปข้อมูล จปฐ. รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล ดังตารางที่ ๑.๓ หน้า ๒๖-๓๐ 
๓.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมสรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นรายหมู่บ้าน 

จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนด้านหรือประเด็นต่างๆ ดังตารางที่ ๑.๔ หน้า ๓๒  
๓.๓ ผู้เข้าร่วมประชุมท าประชาคม เพ่ือวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องได้รับการ

แก้ไข พิจารณาจากองค์ประกอบด้านขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ทุนทางสังคมและศักยภาพใน
การแก้ไขปัญหา และความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ปัญหารายหมู่บ้าน ดังตารางที่ ๑.๕ (๑) – (๒) 
หน้า ๓๖-๓๙ 



๖ 
 

๓.๓ สรุปแผนงาน/โครงการจากการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน และวิเคราะห์
เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงาน โครงการกับยุทธศาสตร์ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น จังหวัด 
ชาติ นานาชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ ๑.๖ (๑)- (๒) หน้า ๔๐-๔๑ 

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

๔.๑ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้เข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนกระบวนการจัด
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข อันเป็นที่มาของแผนงานและโครงการ 

๔.๒ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสรุปสถานการณ์ประชากร และปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนด้านหรือประเด็นต่างๆ และเลือกใช้
ข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนต าบล 
 

 

แผนภาพที ่๑.๑ Typology แนวทางการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล  



๗ 
 

๑.๑ ข้อมูลประชากร 
 

ตารางที่ ๑.๑ (๑) จ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลต าบล
(TCNAP) 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน จากแหล่งข้อมูลในต าบล ได้แก่ TCNAP 
RECAP ฐานข้อมูล จปฐ. ฐานข้อมูล กชช.๒ค. แหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น และเติมข้อมูลตามที่ก าหนดให้ 

เพศ 

ประชากรตามทะเบียนราษฎร ์ ประชากรตาม TCNAP 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ (%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ (%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ (%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน
(คน) 

ร้อยละ (%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

ชาย         
หญิง         
รวม         

 

ตารางที่ ๑.๑ (๒) จ านวนและร้อยละครัวเรือน จ าแนกตามข้อมูลทะเบียนราษฎร์และ ฐานข้อมูลต าบล
(TCNAP) 

จ านวนครวัเรอืนทะเบียนราษฎร์ (ครัวเรือน) จ านวนครวัเรอืนที่ส ารวจใน TCNAP (ครัวเรือน) 
  

 

ตารางที่ ๑.๑ (๓) จ านวนและร้อยละของประชากรในพื้นที่ จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ (TCNAP) 

กลุ่มอายุ(ป)ี 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 
ร้อยละ(%)ต่อ

ประชากรทั้งหมด 
จ านวน 

ร้อยละ(%)ต่อ
ประชากรทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ(%)ต่อ

ประชากรทั้งหมด 
๐-๔ 

    
 

 ๕-๙ 
    

 
 ๑๐-๑๔ 

    
 

 ๑๕-๑๙ 
    

 
 ๒๐-๒๔ 

    
 

 ๒๕-๒๙ 
    

 
 ๓๐-๓๔ 

    
 

 ๓๕-๓๙ 
    

 
 ๔๐-๔๔ 

    
 

 ๔๕-๔๙ 
    

 
 ๕๐-๕๔ 

    
 

 ๕๕-๕๙       
๖๐-๖๔       
๖๕-๖๙       
๗๐-๗๔       
๗๕-๗๙       
๘๐-๘๙       
๙๐+       
รวม       

 



๘ 
 

ตารางที่ ๑.๑ (๔) กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ กลุ่มตามสิทธิและ
สวัสดิการ 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ(%) ต่อประชากรทั้งหมด 
๑. กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม  
๑.๑ เด็ก ๐-๒ป ี   
๑.๒ เด็ก ๓-๕ป ี   
๑.๓ เด็ก ๖-๑๒ป ี   
๑.๔ เด็กและเยาวชน   
๑.๕ หญิงตั้งครรภ ์   
๑.๖ กลุ่มวัยท างาน (๑๕-๕๙ปี)   
๑.๗ ผู้สูงอาย(ุ๖๐ปีขึ้นไป)   
๑.๘ ผู้ป่วยเอดส ์   
๑.๙ ผู้ป่วยจิตเวช   
๑.๑๐ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
๑.๑๑ ผู้ด้อยโอกาส   
๑.๑๒ คนพิการ   
๑.๑๓ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
๑.๑๔ กลุ่มอื่น ๆ ระบุ....   
๒. กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ   
๒.๑ ผู้ถูกทอดทิ้ง   
๒.๒ คนเรร่่อน   
๒.๓ แรงงานต่างด้าว   
๒.๔ บุคคลไร้สัญชาติ   
๒.๕ คนยากจน   
๒.๖ อื่น ๆ ระบุ......   
๓. กลุ่มตามสิทธิและสวสัดิการ   
๓.๑ จ่ายเอง   
๓.๒ สิทธิบัตรทอง (๓๐ บาท)   
๓.๓ ประกันสังคม   
๓.๔ รับราชการ   
๓.๕ รัฐวิสาหกิจ   
๓.๖ ประกันสขุภาพเอกชน   
๓.๗ กองทุนและสวัสดิการชุมชน   
๓.๘ สวัสดิการผู้สูงอาย ุ   
๓.๙ สวัสดิการคนพิการ   
๓.๑๐ สวัสดิการอื่น ๆ……(ระบุ)   
๓.๑๑ อื่น (ระบุ)......................   

 
 

 

 



๙ 
 

ตารางที่ ๑.๑ (๕) ผู้สูงอายุท่ีไดร้ับการประเมนิความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

หัวข้อ จ านวน ร้อยละ 
ผู้สูงอายุทั้งหมด   
๑. ได้รับการประเมินความสามารถ
ในการช่วยเหลอืตัวเอง(ADL) 

  

๒. ไม่ไดร้ับการประเมนิ
ความสามารถในการช่วยเหลือ
ตัวเอง(ADL) 

  

ระดับความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเอง(ADL) 

  

(๑) ติดสังคม   
(๒) ติดบ้าน   
(๓) ติดเตียง   
แยกกลุ่มตามเกณฑ ์
การดูแลระยะยาว 

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รับราชการ/ประกันสังคม 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

กลุ่มที่ ๑ มีข้อจ ากัดในการด าเนิน
ชีวิตในสังคม ต้องพึ่งพา ป่วยมี
ภาวะแทรกซ้อน  

    

กลุ่มที่ ๒ ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวได้
บ้างและอาจมีปัญหาการกิน หรือ
การขับถ่ายมีภาวะสับสนทางสมอง 
มีลักษณะคล้ายกับผู้สูงอายุ กลุ่มที่  
๑ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังภาวะสับสน
ทางสมอง 

    

กลุ่มที่ ๓ ผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวเอง
ไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือ
ขับถ่าย หรือมีการเจ็บป่วยรุนแรง
ต้องช่วยเหลือทั้งหมดหรือดูแลบาง
เวลา 

    

กลุ่มที่ ๔ เคลื่อนไหวเองไม่ได้  และ
อาจมีปัญหาการกิน  หรื อการ
ขับถ่ าย  และมี อาการ เจ็บป่วย
รุนแรง หรืออยู่ในระยะสุดท้ายของ
ชีวิต 

    

  



๑๐ 
 

๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการตามขอบเขตการจัดท าแผนและทุนทางสังคม ๖ 
ระดับ 

 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่จ าเป็นตามขอบเขตของการจัดท าแผนทั้ง ๖ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ๔) ด้านบริหารจัดการ ๕) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และ ๖) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ดังน้ี 
๑.๒.๑ ด้านสังคมคุณภาพชีวติ และ (สุขภาพ) 

๑) ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยประชากร......คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร 
๒) อัตราส่วนเพศของประชากร เพศชาย......คน ต่อ เพศหญิง ๑๐๐ คน 
๓) อัตราพึ่งพิงรวม ประชากรวัยเด็กและผู้สูงอายุ......คน ต่อ ประชากรวัยแรงงาน ๑๐๐ คน 
๔) ประเพณี วัฒนธรรมส าคญั ได้แก่ ................................................................................. 
๕) ภาษาหลกัที่ใช้ คือ ................... ภาษาเมืองหรือภาษาถิ่น คือ ............................................ 
๖) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนค่านิยมที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย พึ่งพา

คนอื่นมากกว่าตนเอง การจัดสวัสดิการของหมู่บ้าน การก่อสร้างหรือซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ของ
หมู่บ้าน เป็นต้น ........... โครงการ 

๗) สัดส่วนผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 
(๑) อัตราส่วนบุคลากรวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจ าในพ้ืนที่ต่อประชากรเป้าหมาย 
(๒) อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข ๑ คน : ประชากร ......... คน 
(๓) อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ ๑ คน: ประชากร ......... คน 
(๔) อัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ๑ คน : ต่อ ......ครัวเรือน 
(๕) อัตราส่วนผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Care givers) ๑ คน : ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ..... คน 
(๖) อัตราส่วนผู้จัดการดูแล(Care managers) ๑ คน : ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ..... คน 
(๘) สถานบริการสุขภาพในชุมชนที่มีมาตรฐาน ............... แห่ง 
(๙) คลินิกเอกชน (แพทย์ พยาบาล) ที่เปิดด าเนินการ ............... แห่ง 
(๑๐) ร้านขายยาที่ด าเนินการโดยเภสัชกรที่มีใบอนุญาต ............... แห่ง 

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑) จ านวนและร้อยละประชากรแยกตามสถานภาพการสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 

(๑) โสด   
(๒) สมรสจดทะเบียน   
(๓) สมรสไม่จดทะเบียน   
(๔) อยู่ด้วยกันไม่สมรส   
(๖) หม้าย   
(๗) หย่า   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๒) จ านวนและร้อยละของประชากรที่นับถอืศาสนา 
ศาสนา จ านวน ร้อยละ 

(๑) พุธ   
(๒) คริสต์   
(๓) อิสลาม   



๑๑ 
 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
(๔) ฮินดู/พราหมณ์   
(๕) ซิกข์   
(๖) ไม่นับถือศาสนา   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๓) จ านวนและร้อยละสถานะการอยู่อาศัยของประชากร 
 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
(๑) มีชื่อในทะเบียนบ้านและพักอาศัย   
(๒) มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่ไม่พักอาศัย   
(๓)ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่พักอาศัย   
ตารางที่ ๑.๒.๑ (๔) จ านวนและร้อยละประชากร แยกตามการไดร้ับการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 
(๑) ไม่ได้เรียน   
(๒) ก าลังศึกษา   
(๓) จบการศึกษา   
(๔) อายุต่ ากว่า ๓ ป ี   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๕) จ านวนและร้อยละประชากรที่จบการศกึษา แยกตามระดับการศึกษา 
 

จบการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
(๑)เตรียมอนุบาล(ศพด.)   
(๒) อนุบาล   
(๓) ประถมศึกษา   
(๔) ม.ต้น   
(๕) ม.ปลาย   
(๖) ปวช.   
(๗) ปวส.   
(๘) อนุปริญญา   
(๙) ปริญญาตรี   
(๑๐) ปริญญาโท   
(๑๑) ปริญญาเอก   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๖) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีช่องทางการสื่อสารกันของครัวเรือน 
 

ช่องทางการสือ่สาร จ านวน ร้อยละ 
(๑) มี   
(๒) ไม่มี   
(๑) การบอกต่อ (ปากต่อปาก)   
(๒) การใช้โทรศัพท์มือถือ   
(๓) การใช้โทรศัพท์บ้าน   
(๔) การใช้โทรศัพท์สาธารณะ   
(๕) การใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต   
(๖) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)   



๑๒ 
 

ช่องทางการสือ่สาร จ านวน ร้อยละ 
(๗) การใช้สื่อสังคมออนไลน(์Facebook)   
(๘) การส่งหนังสอืแจ้ง/การส่งจดหมาย   
(๙) ป้ายประกาศ/ป้ายประชาสมัพันธ ์   
(๑๐) เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว   
(๑๑) วิทยุชุมชน   
(๑๒) เวทีประชมุ/ประชาคม   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๗) จ านวนและร้อยละของผูต้ิดสารเสพตดิในพื้นที่ 
 

ผู้ติดสารเสพติด จ านวน ร้อยละ 
ผู้ติดสารเสพติดในพื้นท่ี   
๑) เฮโรอีน   
๒) ยาบ้า   
๓) ใบกระท่อม   
๔) เฮโรอีน   
๕) ยาไอซ์   
๖) กัญชา   
๗) อื่น ๆ(ระบุ)........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๘) จ านวนและร้อยละของประชาการที่ไดร้บัสวัสดิการสังคม 
 

สวัสดิการสงัคม จ านวน ร้อยละ 
ประชากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน   
ผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ    
ผู้สูงอายุท่ีพิการและได้รับเบี้ยยังชีพ   
คนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ   
คนพิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ   
ผู้ท่ีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ   
เด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนค่าเลี้ยงดูตั้งแต่แรกเกิด   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๙) จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจ าแนกตามลักษณะพฤติกรรม 
ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 

(๑) ดื่มสรุาเป็นประจ า   
(๒) ดื่มสุราแลว้ขับขีย่านพาหนะ   
(๓) ขับรถเร็วเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนด   
(๔) ขับขีร่ถยนต์โดยไม่คาดเข็มขดันิรภยั   
(๕) ขับขีร่ถจักรยานยนต์โดยไมส่วมหมวกนริภัย   
(๖) สบูบหุรีเ่ป็นประจ า   
(๗) อยูใ่นสถานท่ีที่มีผู้สบูบหุรี ่หรือมีโอกาสได้รบัควนับหุรีเ่ปน็
ประจ าในทุกวนั 

  

(๘) ไม่ไดอ้อกก าลังกาย   
(๙) ไม่ได้ตรวจสุขภาพประจ าป ี   
(๑๐) มีความเครยีด   



๑๓ 
 

ลักษณะพฤติกรรมเสี่ยง จ านวน ร้อยละ 
(๑๑) ท างานหนัก พักผ่อนน้อย   
(๑๒) กินอาหารรสจัด   
(๑๓) กินอาหารสุกๆ ดบิๆ   
(๑๔) การใช้ยาชุด ยาแกป้วด ยาลูกกลอน เป็นประจ า   
(๑๕) การใช้สารเสพติด   
(๑๖) มเีพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภยั   
(๑๗) อื่น ๆ(ระบุ)........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๐) จ านวนและร้อยละของสมาชิกครัวเรือนที่มีความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 
 

ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ จ านวน ร้อยละ 
(๑) ใช้สารเคมีในการเกษตรโดยป้องกนัตนเองไมเ่หมาะสม   
(๒) ท างานในบริเวณที่มีสูดดมสารเคมี สารระเหยทีเ่ปน็อันตรายต่อสุขภาพ   
(๓) ท างานในบรเิวณที่มเีสียงดงั   
(๔) ท างานในบริเวณท่ีมฝีุ่นละออง/ควัน   
(๕) ขาดความรู ้หรอืไม่ตระหนักในเรือ่งความปลอดภัย   
(๖) การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรโดยไมม่ีอปุกรณป์้องกันอนัตราย   
(๗) ท างานในลักษณะยืน หรือนั่งในท่าเดมินาน ๆ หรอืในท่าที่ไม่เหมาะสม   
(๘) ท างานในบริเวณท่ีมอีากาศร้อนอบอ้าวหรืออากาศเยน็มากเกินปกติ   
(๙) ท างานในที่สูง   
(๑๐) อื่น ๆ(ระบุ)........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๑) จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
การเจ็บป่วยเรือ้รัง จ านวน ร้อยละ 

(๑) หอบหืด   
(๒) ทางเดินหายใจอดุกั้นเรื้อรัง   
(๓) ถุงลมโป่งพอง   
(๔) พิษสุราเรื้อรัง   
(๕) โรคติดเชื้อ (วัณโรค)   
(๖) กลุม่โรคเกี่ยวกบัเนื้องอกมะเร็ง   
(๗) กลุ่มโรคหัวใจ   
(๘) กลุ่มโรคความดันโลหิต   
(๙) กลุ่มโรคหลอดเหลอืสมอง   
(๑๐) กลุ่มโรคโลหิต   
(๑๑) กลุ่มโรคตับ   
(๑๒) กลุ่มโรคไต   
(๑๓) กลุ่มโรคทางเดนิปัสสาวะ   
(๑๔) กลุ่มโรคกระดูก กล้ามเนื้อและข้อ   
(๑๕) กลุ่มโรคเบาหวาน   
(๑๖) โรคไขมนัในเลือด   
(๑๗) โรคอ้วน   
(๑๘) โรคระบบต่อมไร้ท่อ (ไทรอยด์)   



๑๔ 
 

การเจ็บป่วยเรือ้รัง จ านวน ร้อยละ 
(๑๙) โรคทางจิตเวช / ซึมเศร้า   
(๒๐) โรคเกี่ยวกับระบบทางเดนิอาหาร   
(๒๑) โรคภูมคิุ้มกันบกพรอ่ง (HIVs)   
(๒๒) โรคภูมิแพ้   
(๒๓) อืน่ ๆ (ระบ)ุ ..............   

 
ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๒) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหา ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ 
(สุขภาพ) 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับชมุชน ต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
  



๑๕ 
 

๑.๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ 
 ๑) รายได้ของหมู่บ้าน............ บาท/ปี รายจ่าย...............บาท/ปี มีหน้ีสิน.............บาท/ปี  
 ๒) รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี............) จ านวน...................บาท/คน/ปี หน้ีสิน
เฉลี่ย จ านวน...................บาท/คน/ปี 
 ๒) รายได้เฉลี่ยครัวเรือน..................................... บาทตอ่ครัวเรือนตอ่ปี จ านวนครัวเรือนที่มีภาระ
หน้ีสิน………….ครัวเรือน ร้อยละ…………….ของครัวเรือนท้ังหมด 
 ๓) ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง ๓๘,๐๐๐ บาท คน/ปี) ปี................จ านวน................ ครัวเรือน 
ประชากรที่ยากจน (มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ) .......... คน ร้อยละ ............... 
 ๔) จ านวนครัวเรือนท่ีมีการออม ............. ครัวเรือน ร้อยละ............ของครัวเรือนท้ังหมด 
 ๕) ประชากรอายุ ๑๕-๕๙ ปีท่ีว่างงาน ............... คน อัตราการว่างงาน .......... % แยกเป็น กลุ่มอายุ  
๑๓ – ๑๘ ปี จ านวน...............คน กลุ่มอายุ ๑๙ – ๒๔ ปี จ านวน...............คน กลุ่มอายุ ๒๕ ปี ขึ้นไป  
จ านวน...............คน 
 ๕) การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน อาชีพ.............. จ านวน...........ครัวเรือน อาชีพ.............. 
จ านวน...........ครัวเรือน อาชีพ..............จ านวน...........ครัวเรือน อาชีพ.............. จ านวน...........
ครัวเรือน 
 ๖) การประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพรองของครัวเรือน อาชีพ.............. จ านวน...........ครัวเรือน อา
ชีพ.............. จ านวน...........ครัวเรือน อาชีพ..............จ านวน...........ครัวเรือน อาชีพ.............. จ านวน
...........ครัวเรือน 
 ๗) จ านวนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน .............. โครงการ  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ............. โครงการ 
 ๘) พื้นที่ท านา ...................ไร่  ผลผลิต..................ตันต่อปี  
 ๙) พื้นที่ท าสวน..................ไร่ 

พืชส าคัญ 
๑. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 
๒. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 
๓. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 

๑๐) พื้นที่ท าไร่ .................ไร่ 
พืชส าคัญ 

๑. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 
๒. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 
๓. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลติ............ตันต่อปี 

๑๑) ปศุสัตว ์
จ านวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 
๑. โค..............ตัว ๓. กระบือ.........ตัว ๕. สุกร................ตัว 
๒. เป็ด............ตัว ๔. ไก่ ..........ตัว ๖. อื่น ๆ................ 

๑๒) ประมง 
(๑) แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธ์สัตว์น้ า………..แห่ง พื้นที่........ไร่ 
(๒) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน..................แห่ง พื้นที่........ไร่ 
(๓) ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา จ านวน...........แห่ง  
(๔) ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง..........ตันต่อปี 



๑๖ 
 

(๕) ผลผลิตสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ..........ตันต่อปี  
๑๓) อุตสาหกรรม 
 (๑) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่......แห่ง (คนงาน ๒๐๐ คนขึ้นไป ทรัพย์สินเกินกว่า 

๕๐ ล้านบาทขึ้นไป) 
 (๒) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง.....แห่ง (คนงาน ๑๐-๔๙ คนขึ้นไป ทรัพย์สินถาวร

๑๐-๕๐ ล้านบาท) 
 (๓) จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก.....แห่ง (คนงานต่ ากว่า ๑๐ คน ทรัพย์สินถาวรไม่ 

เกิน ๑ ล้านบาท) 
กิจการอุตสาหกรรม ๑)......................................................................... 

    ๒)......................................................................... 
    ๓)......................................................................... 
๑๔) การพาณิชย์ 

(๑) ธนาคาร....................แห่ง  (๕) สถานีบริการน้ ามัน....................แห่ง 
(๒) บริษัท......................แห่ง  (๖) ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า...........แห่ง 
(๓) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด....................แห่ง  (๗) ตลาดสด ....................แห่ง 
(๔) ร้านค้าต่าง ๆ....................แห่ง  (๘) โรงฆ่าสัตว์ ....................แห่ง 

 ๑๕) สถานบริการ  
 (๑) โรงแรม.....................แห่ง (๓) โรงภาพยนตร์.................แห่ง 
 (๒) ร้านอาหาร.................แห่ง (๔) สถานีขนส่ง....................แห่ง 
 (๕) อื่น ๆ............................................  

 

ตารางที่ ๑.๒.๒ (๑) จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภาระหน้ีสินจ าแนกตามประเภทของสาเหตุการเป็นหน้ี   
 

สาเหตุการเป็นหนี้   จ านวน ร้อยละ 
(๑) การท าการเกษตร   
(๒) การศึกษาบุตร   
(๓) ซื้อยานพาหนะ   
(๔) ซื้อสิง่อ านวยความสะดวก (เช่น เครื่องใชไ้ฟฟ้า)   
(๕) ซื้อโทรศัพท์ มือถือ   
(๖) ซื้ออสังหา ริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินท ากิน   
(๗) การเจ็บป่วย   
(๘) ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร   
(๙) ลงทุนในการท าธุรกิจ   
(๑๐) การเล่นหวยหรือการพนัน   
(๑๑) ส่งสมาชิกในครัวเรอืนไปต่างประเทศ   
(๑๒) อืน่ๆ ระบุ.........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๒ (๒) จ านวนและร้อยละของประชากรที่ประกอบอาชีพหลัก 
 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ประชากรทีป่ระกอบอาชีพ   
(๑) เกษตรกรรม (ท านา)   
(๒) เกษตรกรรม (ท าไร่)     



๑๗ 
 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
(๓) เกษตรกรรม (ท าสวน)    
(๔) เกษตรกรรม (ปศุสัตว์)    
(๕) เกษตรกรรม (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า)    
(๖) เกษตรกรรม (ท าประมง)    
(๗) เกษตรแบบผสมผสาน    
(๘) หัตถกรรม    
(๙) ค้าขาย    
(๑๐) รับจ้างท่ัวไป/รับจ้างรายวัน    
(๑๑) ธุรกิจส่วนตัว    
(๑๒) รับราชการ   
(๑๓) พนักงานของรัฐ   
(๑๔) พนักงานรัฐวิสาหกิจ   
(๑๕) พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน   
(๑๖) อืน่ๆ ระบุ.........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๒ (๓) จ านวนและร้อยละของแหล่งเงินการออมของครัวเรือน 
 

แหล่งเงินการออมของครวัเรอืน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนครัวเรือนทีม่ีการออม   
(๑) กลุ่มออมทรัพย์   
(๒) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์   
(๓) กองทุนแม่ของแผ่นดิน   
(๔) กองทุนหมู่บ้าน   
(๕) สถาบันการเงินชุมชน   
(๖) สหกรณ์ (ระบุ)   
(๗) ธนาคารหมู่บ้าน   
(๘) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)/สลาก ธกส.   
(๙) ธนาคารออมสิน/สลากออมสิน   
(๑๐) ธนาคารพาณิชย ์   
(๑๑) พันธบัตรรัฐบาล   
(๑๒) ประกันชีวิตแบบออม   
(๑๓) ทองค า เพชร เครื่องประดับ   
(๑๔) หุ้น   
(๑๕) อื่นๆ ระบุ.........   

 

  



๑๘ 
 

ตารางที่ ๑.๒.๒ (๔) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามสิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือน 

สิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือน จ านวน อัตราส่วนต่อครัวเรือน 
(๑) รถยนต ์  ตัวอย่าง  ครั ว เรือน ๑๐๐ ครั ว เรือน 

รถยนต์ ๘๘ คัน 
อัตราส่วน = ๘๘/๑๐๐ = ๐.๙ คิดเป็น ๑ 
รถยนต์ ๑ คันต่อ ๑ ครัวเรือน 

(๒) รถจักรยานยนต ์   
(๓) โทรศัพท์มือถือ   
(๔) ตู้เย็น   
(๕) เครื่องซักผ้า   
(๖) ทีว ี   
(๗) แอร ์   
(๘) เครื่องท าน้ าอุน่   
(๙) เตาแก๊ส   
(๑๐) อื่นๆ ระบุ.........   

 

ตารางที่ ๑.๒.๒ (๕) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับกลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับชมุชน ต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
 
  



๑๙ 
 

๑.๒.๓ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) หมู่บ้านมีพ้ืนที่ทั้งหมด…………ไร่ หรือตารางกิโลเมตร แบ่งเป็น พื้นที่อยู่อาศัยจ านวน…………

พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน………… ป่าชุมชนจ านวน………….. แหล่งน้ าธรรมชาติ (ห้วย หนอง คลอง 
บึง) จ านวน……แห่ง ฝาย จ านวน………….แห่ง ประปาหมู่บ้านจ านวน………แห่ง 

๒) จ านวนครัวเรือนท่ีมีการจัดการสภาวะแวดล้อม ........ ครัวเรือน ร้อยละ....... 
๓) จ านวนครัวเรือนท่ีมีการจัดการขยะ........ ครัวเรือน ร้อยละ....... 
๔) จ านวนครัวเรือนท่ีมีการจัดการมลพิษครัวเรือน........ ครัวเรือน ร้อยละ....... 
๕) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมเกีย่วกับการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปลูก ปุา

ทดแทน การคัดแยกและจัดการขยะ เป็นต้น ......... โครงการ 
๖) การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

 (๑) วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยมี (   )จัดเก็บเอง     (   )จ้างเอกชน  
 (๒) ปริมาณขยะมูลฝอย.................... ตันต่อวัน  
 (๓) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ..............ลบ.หลา   ขนาดความจุ..............ลบ.

หลา ขนาดความจุ..............ลบ.หลา  
 (๔) รถเข็นเพ่ือเก็บและขนขยะมูลฝอย.........คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย.......................... ใบ  
 (๕) พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย.............................. คน  
 (๖) มีที่ดินส าหรับท้ิงขยะมูลฝอย...................ไร่  มีเตาเผาขยะมูลฝอย............................ เตา  
 (๗) รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกูล......................................... คัน  
 (๘) สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล........................แห่ง  มีถังเก็บรวมทิ้ง................................... ถัง 

๗) การเก็บค่าธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
 (๑) หลังคาเรือน.............................................................. บาท/เดือน  
 (๒) ร้านค้า.................................................... บาทต่อเดือน  
 (๓) โรงงานอุตสาหกรรม...................................บาทต่อเดือน 
 (๔) อื่น ๆ (ระบุ) .............................................บาทต่อเดือน 
 

ตารางที่ ๑.๒.๓ (๑) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามการจัดการน้ า 
 

การจัดการน้ า จ านวน ร้อยละ 
(๑) การจัดการน้ าส าหรบัการอปุโภคและบริโภค   
(๒) ครัวเรือนที่มีน้ าอปุโภคบริโภคที่สะอาด เพียงพอตลอดปี   
(๓) ครัวเรอืนที่มีภาชนะเกบ็กักน้ าอุปโภค บริโภค สะอาดมีฝาปดิ และรักษา
ความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

  

(๔) ครัวเรือนที่มีการจัดบริเวณให้มีที่ประกอบอาหาร และมีน้ าสะอาดใน
การบริโภค 

  

(๕) ครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค (น้ าใช)้ ที่สะอาด เพียงพอตลอดปี   
(๖) ครัวเรือนที่มีภาชนะเก็บกักน้ าอุปโภค สะอาดมีฝาปิด และรักษาความ
สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

  

 

ตารางที่ ๑.๒.๓ (๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามการจัดการพลงังานทางเลือก 
 

การจัดการพลังงานทางเลือก จ านวน ร้อยละ 
(๑) ครัวเรือนที่มีการจดัการพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน   
(๒) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน   



๒๐ 
 

ตารางที่ ๑.๒.๓ (๓) จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับชมุชน ต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
 

  



๒๑ 
 

๑.๒.๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งเวรยามรักษาความ

ปลอดภัยหมู่บ้าน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การหาข่าว การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหมู่บ้าน
ข้างเคียง เป็นต้น ....... โครงการ 

 

ตารางที่ ๑.๒.๔ (๑) จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรอืนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
การส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จ านวน ร้อยละ 

(๑) ผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดบัท้องถ่ินครั้งทีผ่่านมา 
(ผู้ใหญบ่้าน ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น)  

  

(๒) ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดบัชาติครั้งที่ผ่านมา (ส.ส. ส.ว.)   
(๓) ร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่   
(๔) ร่วมเสนอกฎหมายระดบัชาติ (พรบ.)   
(๕) ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง   
(๖) รว่มเปน็กรรมการการเลือกต้ัง   
(๗) ร่วมท าประชาพิจารณ์/ร่วมประชามต ิ   
(๘) ร่วมเวทปีระชาคม/ร่วมประชุมหมู่บ้าน   
(๙) ร่วมท าแผนชมุชน/ต าบล   
(๑๐) ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ   
(๑๑) ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชนข์องชมุชน   
(๑๒) อืน่ ๆ (ระบ)ุ ..............   

 

ตารางที่ ๑.๒.๔ (๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกรณีพิพาท 
ข้อพพิาท จ านวน ร้อยละ 

(๑) ครัวเรือนที่มีความขัดแยง้ในครัวเรือน   
(๒) ครัวเรือนที่มีความขัดแย้งกบับคุลอื่น   

 

ตารางที่ ๑.๒.๔ (๓) จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่ใช้แก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 



๒๒ 
 

๑.๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างกฎกติกาของหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานต่างๆ ของหมู่บ้าน เป็นต้น .......... โครงการ 
ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) ประกอบด้วย ๑) ทุนผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ๒) กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน ๓) แหล่ง
ประโยชน์ หน่วยงาน เป็นต้น) 

 
ตารางที่ ๑.๒.๕ (๑) ทุนผู้น าชุมชน: คณะกรรมการหมู่บ้าน 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
๑)    
๒)    
๓)    
๔)    
๕)    
๖)    
๗)    
๘)    
๙)    
๑๐)    
๑๑)    

 

ตารางที่ ๑.๒.๕ (๒) กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน 
 

ล าดับ กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน จ านวนสมาชกิ เงินทุน (บาท) 
๑)     
๒)     
๓)     
๔)     
๕)     
๖)     
๗)     
๘)     

  

 แหล่งประโยชน์ 
๑) โรงเรียน (๑) สังกัดกรมสามัญศึกษา .................. แห่ง 

 (๒) สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ............. แห่ง 
 (๓) เอกชน .................. แห่ง 
 (๔) อื่น ๆ.................. 

๒) โรงเรียนระดับอนบุาล  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง 
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดอปท.................แห่ง เอกชน...............แห่ง 



๒๓ 
 

๔) โรงเรียนระดับประถม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง 
๕) โรงเรียนขยายโอกาส   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง 
๖) โรงเรียนมัธยม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง 
๗) วิทยาลัย  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง 
๘) สถานพักผ่อนหยอ่นใจ 

(๑) สนามกฬีาท้องถิ่น..........แห่ง (๓) สวนสาธารณะ ..........แหง่ 
(๒) สนามกีฬาเอกชน..........แห่ง (๔) สวนสุขภาพ ..........แห่ง 
(๕) อื่น ๆ ระบุ ...................แห่ง  

๙) โรงพยาบาล  
(๑) รัฐบาล...............แห่ง เตียงคนไข้ ..........แห่ง 
(๒) เอกชน...............แห่ง เตียงคนไข ้..........แหง่ 
(๓) อื่น ๆ ระบุ...................... เตียงคนไข ้..........แหง่ 

๑๐) ศูนย์บริการสาธารณสขุ/รพ.สต.......แห่ง คลินิก ..........แหง่ 
 
  



๒๔ 
 

๑.๒.๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑) ถนน  
  (๑) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จ านวน. ………… สาย  

สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 
(๒) ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผงัเมือง จ านวน..…….  สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 
(๓) ถนนในความรับผิดชอบของ กรป.กลาง จ านวน……….. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          

 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 
(๔) ทางหลวงทองถิ่น จ านวน……………. สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 
(๕) ถนนของท้องถิ่น…………. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

 ๒) ประปา  
  (๑) ครัวเรือนที่ใช้บรกิารน้ าระปา จ านวน…… หลังคาเรือน  
  (๒) หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา  
 ๑) ส่วนท้องถิ่น…………แหง่   
 ๒) ประปาภูมิภาค…….…… แหง่                                               
 ๓) ประปาหมูบ้าน………..… แหง่  

(๓) น้ าประปาที่ผลิตได้ จ านวน………ลบ.ม./วัน 
(๔) น้ าประปาที่ต้องการใช้ จ านวน.......ลบ.ม./วัน   
(๕) แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา คือ (   ) แหล่งน้ าใต้ดิน   (   ) แหล่งน้ าผิว 
(๖) มีแหล่งน้ าส าหรับผลติน้ าประปาหรือไม่  (   ) ไม่มี     (   ) มี ระบุ............  

๓) ไฟฟา้  
 (๑) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช…้………หลังคาเรือน  ไม่มีไฟฟ้าใช้……….. หลังคาเรือน  
 (๒) ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน..........สาย   
 (๓) ถนนในเขต อปท. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน..........สาย     

๔) แหล่งน้ า 
(๑) ล าห้วย..........แห่ง (๕) ล าคลอง..........แห่ง (๙) ฝาย.......แห่ง 
(๒) หนองน้ า..........แห่ง (๖) บ่อบาดาล ..........แห่ง (๑๐) เหมือง.......แห่ง 
(๓) สระน้ า ..........แห่ง (๗) บึง ..........แห่ง (๑๑) อื่น ๆ........แห่ง 



๒๕ 
 

(๔) บ่อน้ าตื้น ..........แห่ง (๘) อ่างเก็บน้ า ..........แห่ง 
 ๕) การระบายน้ า จ านวนราง/ท่อระบายน้ า  ...................แห่ง รวมระยะทาง.........กม. 

(๑) ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าทั้ง ๒ ด้านถนน จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
(๒) ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
(๓) ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ า จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
(๔) บริเวณท่ีมีน้ าท่วมถึง จ านวน........แห่ง  
(๕) ระยะเฉลี่ยท่ีน้ าท่วมขังนานที่สุด.........วัน ช่วงเดือน................ 
(๖) สาเหตุของน้ าท่วมขังเกิดจาก......................................................... 
(๗) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการท าความสะอาดราง/ท่อระบายน้ า 

(   ) ปีละ ๓ ครัง้ขึ้นไป (   ) ปีละ ๒ ครั้ง (   ) ปีละ  ๑ ครั้ง (   ) ๒ ปีต่อครั้ง 
(   ) อื่น ๆ ระบุ ................................. 

 ๖) น้ าเสีย 
(๑) วิธีบ าบัดน้ าเสียโดยวิธี   (   )ด าเนินการเอง   (   ) จ้างเอกชน  (   ) อื่น ๆ……………… 
(๒) ปริมาณน้ าเสีย ...............ลบ.ม./วัน ปริมาณที่บ าบัดได้.............ลบ.ม./วัน 
(๓) ทางระบายน้ าหลักในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  (ระบุชื่อ  ท่ีตั้ง  ความยาว) 
ชื่อ........................... ที่ตั้ง....................... ความยาว...................เมตร 
ชื่อ.......................... ที่ตั้ง....................... ความยาว...................เมตร 
ชื่อ.......................... ที่ตั้ง....................... ความยาว...................เมตร 
(๔) ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช้(ถ้ามีให้ระบุ)...........................จ านวน........................แห่ง 
(๕) น้ าเสียที่บ าบัดได้ จ านวน................ ลบ.ม./วัน 
(๖) ค่าซ่อมเครื่องจักร/เครื่องมือ ในการก าจัดน้ าเสีย........... บาทต่อเดือน 
(๗) พนักงานปฏิบัติหน้าที่บ าบัดน้ าเสีย ..................คนตอ่วัน 
(๘) ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าที่บ าบัดน้ าเสียทุกคน(รวม).....................บาทต่อเดือน 
(๙) ค่าธรรมเนียมจัดเก็บในการบ าบัดน้ าเสีย...............บาทต่อเดือนต่อหลังคาเรือน 

 

ตารางที่ ๑.๒.๖ (๑) ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานจ าแนกตามประเภทและสภาพการใชง้าน 
 

ประเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่ตั้งหมู ่
สภาพการใช้งาน (ใส่เครื่องหมาย  ) 

ใช้ได้ ต้องซอ่ม 
ต้องสร้าง
ทดแทน 

ต้องสร้าง
เพิ่ม 

อื่นๆ 

๑. การสื่อสาร       
๑.๑ หอกระจายข่าว       
๑.๒ ศูนย์อินเตอรเ์น็ตต าบล       
๑.๓ สถานีวิทยุชุมชน       
๑.๔ โทรศัพท์สาธารณะ       
๑.๕ โทรศัพท์ท้องถิ่น       
๑.๖ ห้องประชมุ/ศาลาประชุมหรือศาลา
ประชาคม  

      

๑.๗ อื่นๆ ระบ.ุ................       
๒. การคมนาคม       
๒.๑ ถนน       

(๑) ถนนลาดยาง       



๒๖ 
 

ประเภทโครงสรา้งพืน้ฐาน ที่ตั้งหมู ่
สภาพการใช้งาน (ใส่เครื่องหมาย  ) 

ใช้ได้ ต้องซอ่ม 
ต้องสร้าง
ทดแทน 

ต้องสร้าง
เพิ่ม 

อื่นๆ 

(๒) ถนนลูกรัง       
(๓) ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก       
(๔) อื่นๆระบุ................       

๒.๒ ป้ายจราจร       
๒.๓ ป้อมยามของ อปพร.       
๒.๔ ไม้กั้นถนน       
๒.๕ อื่นๆ ระบุ.................       
๓. ส่งเสริม อาชีพ       
๓.๑ ตลาดกลาง       
๓.๒ ศูนย์การเรียนรู ้       
๓.๓ ศูนย์เศรษฐกจิพอเพียง       
๓.๔ ศาลากลางบ้าน       
๓.๕ อื่นๆ ระบุ.................       
๔. ส่งเสริมการเรียนรู ้       
๔.๑ ห้องประชมุเอนกประสงค ์       
๔.๒ อาคารจัดกิจกรรมผู้สูงอาย ุ       
๔.๓ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตร 

      

๔.๔ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน       
๔.๕ ห้องสมุด       
๔.๖ อื่นๆ ระบุ.................       
๕. สันทนาการ       
๕.๑ สนามกีฬา       
๕.๒ สนามพักผ่อน       
๕.๓ สนามเด็กเลน่       
๕.๔ ลานกิจกรรม       
๕.๕ อื่นๆ ระบุ.................       

 
  



๒๗ 
 

๑.๓ สรุปการวิเคราะห์ข้อมลู จปฐ. 

 
ตารางที่ ๑.๓ สรุปการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี .................. รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบล 
ค าชีแ้จง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวม ผลวิเคราะห์ข้อมูลขอ้มูล จปฐ. รายหมู่บ้านและภาพรวมต าบลเพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผน 
 

หมวด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... ภาพรวมต าบล 

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

หมวดที่ ๑ สุขภาพด ี๗ 
ตัวชี้วัด 

                        

๑. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 
๒,๕๐๐ กรัม ขึ้นไป 

                        

๒. เด็กแรกเกิดได้กินนม
แม่อย่างเดียวอย่างนอ้ย ๖ 
เดือนแรกติดต่อกัน 

                        

๓. เด็กแรกเกิดถึง ๑๒ ปี 
ได้รับวัคซนีปอ้งกันโรค
ระบาดตามตารางสร้าง
เสริมภูมิคุม้กันโรค 

                        

๔. ครัวเรือนกินอาหารถูก
สุขลักษณะ ปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน 

                        

๕. ครัวเรือนมีการใช้ยา
เพื่อบ าบัด บรรเทาอาการ

                        



๒๘ 
 

หมวด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... ภาพรวมต าบล 

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

เจ็บป่วยเบือ้งต้นอย่าง
เหมาะสม 
๖. คนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป 
ได้รับการตรวจสุขภาพ
ประจ าป ี

                        

๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออก
ก าลังกายอย่างนอ้ย
สัปดาหล์ะ ๓ วัน ๆ ละ ๓๐ 
นาที 

                        

หมวดที่ ๒ 
สภาพแวดล้อม ม ี๗ 
ตัวชี้วัด 

                        

๘. ครัวเรือนมคีวามมัน่คง
ในที่อยู่อาศัย และบ้านมี
สภาพคงทนถาวร 

                        

๙. ครัวเรือนมีน้ าสะอาด
ส าหรบัดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ ๕ ลิตรต่อวัน 

                        

๑๐. ครัวเรือนมีน้ าใช้
เพียงพอตลอดปี อย่าง
น้อยคนละ ๔๕ ลิตรต่อวัน 

                        



๒๙ 
 

หมวด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... ภาพรวมต าบล 

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

ร้อ
ยล

ะที่
ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ์ 

ร้อ
ยล

ะที่
ไม
่ผ่า
นเ
กณ

ฑ ์

จ า
นว

นที่
ผ่า
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๑๑. ครัวเรือนมีการจดั
บ้านเรือนเป็นระเบยีบ
เรียบร้อย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

                        

๑๒. ครัวเรือนไม่ถูก
รบกวนจากมลพษิ 

                        

๑๓. ครัวเรือนมีการ
ป้องกนัอุบัติภัยและภยั
ธรรมชาติอย่างถูกวิธ ี

                        

๑๔. ครัวเรือนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

                        

หมวดที่ ๓ การศึกษา มี ๕ 
ตัวชี้วัด 

                        

๑๕. เด็กอายุ ๓–๕ ปี ได้รบั
บริการเลี้ยงดเูตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

                        

๑๖. เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี 
ได้รับการศึกษาภาคบังคบั 
๙ ป ี

                        

๑๗. เด็กจบชั้น ม.๓ ได้
เรียนตอ่ชั้น ม.๔ หรือ

                        



๓๐ 
 

หมวด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... ภาพรวมต าบล 
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เทียบเท่า 
๑๘. คนในครัวเรือนที่จบ
การศึกษาภาคบังคบั ๙ ปี 
ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี
งานท า ได้รับการฝึกอบรม
ด้านอาชีพ 

                        

๑๙. คนอายุ ๑๕–๕๙ ปี 
อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได ้

                        

หมวดที่ ๔ การมีงานท า
และรายได้ ม ี๔ ตัวชี้วัด 

                        

๒๐. คนอายุ ๑๕–๕๙ ปี มี
อาชีพและรายได ้

                        

๒๑. คนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มี
อาชีพและรายได ้

                        

๒๒. รายได้เฉลีย่ของ
ครัวเรือนตอ่ป ี

                        

๒๓. ครัวเรือนมีการเก็บ
ออมเงิน 

                        

หมวดที่ ๕ ค่านิยม มี ๘ 
ตัวชี้วัด 

                        

๒๔. คนในครัวเรือนไม่ดืม่                         



๓๑ 
 

หมวด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... หมู่ที่ ...... ภาพรวมต าบล 
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สุรา 
๒๕. คนในครัวเรือนไม่สบู
บุหรี ่

                        

๒๗. คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป 
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

                        

๒๘. ผู้สูงอายุ ได้รบัการ
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

                        

๒๙. ผู้พิการ ได้รบัการ
ดูแลจากครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

                        

๓๐. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รบั
การดูแลจากครอบครัว 
ชุมชน ภาครฐั หรอื
ภาคเอกชน 

                        

๓๑. ครัวเรือนมีส่วนร่วม
ท ากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชมุชน หรือ
ท้องถ่ิน 

                        

๓๒. ครอบครวัอบอุ่น                         



๓๒ 
 

 

๑.๔ สรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

ตารางที่ ๑.๔ สรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รายหมู่บ้าน จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนด้านหรือประเด็น
ต่างๆ  
ค าชี้แจง ให้รวบรวมและสรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รายหมู่บ้าน และระบุความสอดคล้องของปัญหาตามโครงสร้าง 
๖ ด้าน จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพที่ใช้ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ  
หมายเลขปญัหาตามโครงสร้าง ๖ ด้าน 
๑=ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒=ด้านเศรษฐกิจ ๓=ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
๔=ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕=ด้านบริหารจัดการ ๖=ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
หมู่บ้าน ............................ 

สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นที่ (ระบ)ุ 

เหตุ ที่มา(ระบขุ้อมูล
สนับสนุน จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย สดัส่วน) 

ความสอดคล้องของปัญหาตาม
โครงสร้าง ๖ ดา้น  
(ใส่เครื่องหมาย ) 

ทุนทางสังคมและศักยภาพ 
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(ระบุจ านวนทนุทาง 
สังคม ๖ ระดบั) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๒) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๓) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๔) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๕) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 



๓๓ 
 

สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของ
ประชาชนในพื้นที่ (ระบ)ุ 

เหตุ ที่มา(ระบขุ้อมูล
สนับสนุน จ านวน ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย สดัส่วน) 

ความสอดคล้องของปัญหาตาม
โครงสร้าง ๖ ดา้น  
(ใส่เครื่องหมาย ) 

ทุนทางสังคมและศักยภาพ 
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(ระบุจ านวนทนุทาง 
สังคม ๖ ระดบั) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๖) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๗) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๘) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๙) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

 
  



๓๔ 
 

๑.๕ แนวทางการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา๑ 
 

แนวคิดหลักการ 
 จากสภาพปัญหาและความต้องการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนมีมากมาย แต่คงเป็นการยากที่จะ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทุกๆด้าน เน่ืองจากการ
ด าเนินงานมีข้อจ ากัดในด้านการบริหาร เช่น งบประมาณที่ไม่เพียงพอ บุคลากร และวัสดุอุปกรณีที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด จึงจ าเป็นที่จะต้องมีกระบวนการในการคัดเลือกปัญหาและเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาที่มีความ
จ าเป็นเร่งด่วน มาด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน-หลัง ซึ่งการคัดเลือกและการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
ไม่มีเกณฑ์ตายตัว ทั้งน้ีเน่ืองจากมุมมอง และความเข้าใจของคนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน มีการ
เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา และบริบททางสังคมวัฒนธรรมในชุมชนน้ันๆ การน าข้อมูลสภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนมาใช้ในการจัดท าแผน จึงจ าเป็นต้องมีการคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา 
เพื่อจะท าให้ชุมชนทราบว่าปัญหาใดสมควรจะด าเนินการแก้ไขปัญหาก่อน-หลัง เพื่อน าไปบรรจุในแผนงาน
โครงการในระดับหมู่บ้านและต าบลต่อไป จึงต้องน าปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ ที่สรุปได้จากการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลมาด าเนินการเพื่อคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา โดย ๑) สิ่งที่
ก าหนดวา่เป็นปญัหาในขั้นแรกแล้วอาจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง หรืออาจรวมกันเป็นปัญหาใหม่ที่ให้ความหมาย
ได้ดีกว่าปัญหาเดิม ๒) ปัญหาแต่ละปัญหาที่ได้มามีความส าคัญไม่เท่ากัน ๓) ทรัพยากรในด้านต่างๆ ที่มีอยู่
อย่างจ ากัดจึงท าให้ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาในคราวเดียวกันได้ จึงต้องมีกระบวนการ
คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาต่อไป 
 
วิธีด าเนินการ 
 การคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ด าเนินการโดยตัวแทนสมาชิกครัวเรือน ผู้น าชุมชน 
หน่วยงานพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยใช้กระบวนการในการท าประชาคม พูดคุย แสดงความคิดเห็น  
และใช้วิธีการออกเสียงในรูปแบบต่างๆ เพื่อคัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ซึ่งวิธีการจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาชุมชนมีหลายวิธี แต่วิธีการที่เลือกมาเป็นวิธีการที่สอดคล้องกับด าเนินการเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านและต าบล ดังน้ี 

๑) การคัดเลือกปัญหา ดังน้ี 
(๑) ทบทวนปัญหาว่าตามสภาพข้อเท็จจริงแล้วเป็นปัญหาจริงหรือไม่ทั้งน้ีอาจวิเคราะห์จาก

ข้อเท็จจริงและลักษณะหรือสภาพแวดล้อมของปัญหา 
(๒) ปรับปรุงตัวปัญหา โดยวิเคราะห์ถึงชื่อปัญหา ลักษณะหรือสภาพ ซึ่งอาจรวมเป็นปัญหา

เดียวได้ ขอบเขตและสาเหตุของปัญหาโดยอาจรวมหลายปัญหาเดิมเข้าดว้ยกันเปน็ปญัหาใหม่ 
(๓) การคัดเลือกปัญหาจะช่วยให้ได้ปัญหามีลักษณะเป็นปัญหาที่แท้จริง ก่อนที่จะพิจารณา

จัดล าดับความส าคัญของปัญหาต่อไป 
๒) การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ดังตารางที่ ๑.๕ (๑) 

(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ต้องมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็น
พื้นฐาน แล้วน าเกณฑ์น้ันๆ มาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหาต่อไป  

(๒) การก าหนดตัวเกณฑ์ หมายถึง การก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญที่จะน ามาใช้วัดตรวจสอบ
หรือพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เกณฑ์ที่ส าคัญที่ใช้ในการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัญหามีดังนี้ 
                                                           
๑ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. 

(๒๕๔๘). คู่มือการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน) กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 



๓๕ 
 

๑) ความร้ายแรงและความเร่งดว่นของปญัหา หมายถึง ปญัหาที่มีความร้ายแรง มีความ
เร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปัญหาบางปัญหามีความร้ายแรงแต่ไม่มี
ความเร่งด่วนที่จะต้องรีบแก้ไข หากยังไม่แก้ไขหรือปล่อยไว้ระยะหน่ึงก่อนค่อยแก้ไขก็อาจจะไม่เกิดความ
เสียหายมากนัก 

๒) ขนาดของกลุ่มชนและพื้นที่ที่ถูกกระทบจากปัญหา หมายถึง ขนาดประชากรในชุมชน
ที่ถูกกระทบจากปัญหาน้ันๆมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ถ้ากลุ่มชนที่ถูกกระทบมีจ านวนมากเท่าใด 
ความส าคัญของปัญหาน้ันๆ ย่อมที่จะได้รับการพิจารณาจัดล าดับให้มีความส าคัญสูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน 
ถ้าปัญหาน้ันๆ ขยายออกไปสู่พื้นที่หรือบริเวณที่กว้างขวางมากขึ้น ปัญหาน้ันๆ ก็น่าจะพิจารณาหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป  

๓) ขนาดของปัญหา ในที่น้ีเราจะพิจารณาถึงขนาดของปัญหาว่ามีความใหญ่หรือเล็กใน
บางกรณีปัญหาขนาดเล็ก หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ด าเนินการแก้ไขแล้วอาจจะขยายตัวอย่างรวดเร็วและเป็น
อันตรายต่อชุมชน หรืออาจจะท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ ต่อไปได้ เช่น ปัญหาทางดา้นสุขอนามัย เป็นต้น ฉะน้ันการ
ขยายตัวของปัญหาหรือท าให้เกิดปัญหาอื่นๆ อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องน ามาพิจารณาในการจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาด้วย 

๔) ความเสียหายในแง่การพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาปัญหาเหล่านี้สามารถที่จะคาดการณ์ล่วงหน้าไดอ้ย่างแน่นอนว่าจะก่อให้เกิดผลเสียหาย
ต่อการพัฒนาในอนาคต เช่น มลพิษ หรือมลภาวะต่างๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา 

๕) การยอมรับปัญหาร่วมกันของชุมชน การจะพิจารณาเกณฑ์น้ีในลักษณะของสัดส่วน
ของชุมชน ปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องต้องกันและตระหนักถึงปัญหาน้ันๆเป็นอย่างดีถือว่าเป็น
ปัญหาที่มีความเด่นชัดในทางกลับกันถ้าหากประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับปัญหาน้ันเป็นปัญหาการ
จะแก้ไขปัญหาก็คงจะกระท าได้ไม่ง่ายนัก แต่ถ้าชุมชนส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคัญก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่ชุมชน
จะต้องน ามาพิจารณาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของปัญหาน้ันๆ อย่างเด่นชัดก่อน 

๓) การให้น้ าหนักเกณฑ์ต่อปัญหาต่างๆ มีวิธีการดังน้ี (ดังตัวอย่างการให้คะแนน หน้า ๓๘) 
การให้น้ าหนัก จะต้องพิจารณาตัวเกณฑ์แต่ละตัวเท่าน้ัน (ไม่พิจารณาปัญหา) แล้วก าหนด

น้ าหนักความส าคัญออกมาเป็นสูงมาก = ๕ คะแนน สูงปานกลาง = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน ต่ า
ปานกลาง = ๒ คะแนน และต่ า = ๑ คะแนน ตามล าดับ โดยใช้หลักการท าประชาคมร่วมกันของชุมชม 
พิจารณาเสียงข้างมากของเกณฑ์แต่ละตัวเป็นค่าน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์เพื่อให้สะดวกขึ้นเมื่อได้คะแนนเสียง
ข้างมากของน้ าหนักเกณฑ์แต่ละตัวแล้ว  

การให้คะแนน ตอ้งก าหนดคะแนนความส าคัญของปัญหา โดยเทียบกับเกณฑ์แต่ละตัวออกมา
เป็นสูงมาก = ๕ คะแนน สูงปานกลาง = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน ต่ าปานกลาง = ๒ คะแนน และต่ า
มาก ไม่มีความสัมพันธเ์ลย = ๑ คะแนน ตามล าดับ  

เมื่อชุมชน ได้มีการพิจารณาให้ค่าน้ าหนักหรือคะแนนเกณฑ์แต่ละตัวจนครบทุกตัวน้ าหนักตัว
เกณฑ์แล้ว จากน้ันให้ร่วมกันพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงของปัญหาแต่ละตัวที่น ามาจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหา (พิจารณาปัญหาทุกตัวตามเกณฑ์) เพื่อให้คะแนนปัญหาตามสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากน้ัน 
ให้น าคะแนนปัญหาแต่ละตัวตามที่ได้รับการพิจารณาความสัมพันธ์กับเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ไปคูณกับค่า
น้ าหนักของเกณฑ์แต่ละตัว และด าเนินการทุกช่องแล้วน ามาบวกกัน ก็จะได้คะแนนรวมของปัญหา วิธีการให้
คะแนนที่เสนอมาน้ี เป็นวิธีการหน่ึงในการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาเพื่อที่จะเห็นความแตกต่างใน
ความส าคัญของปัญหาให้ชัดเจนและเด่นชัดมากยิ่งขึ้น อาจจะพิจารณาคะแนนแตกต่างไปจากน้ีก็ได ้ 

๔) สรุปปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้านที่จัดเรียงล าดับความส าคัญ แนวทางการด าเนินงาน
ที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ดังตารางที่ ๑.๕ (๒) 



๓๖ 
 

ตารางที่ ๑.๕ (๑) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ พิจารณาจากองค์ประกอบด้านขนาดของปัญหา ความรุนแรงของ
ปัญหา ทุนทางสังคมและศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และการจัดการตนเองของชุมชนท่ีมีต่อการแก้ปัญหารายหมู่บ้าน 

ค าชี้แจง ให้จัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยให้ค่าคะแนน ๑-๕ ตามค าอธิบาย จากน้ันน าค่าคะแนนมาคูณกัน และบวกกัน แล้วเรียงล าดับจากปัญหา
ที่ได้ค่าคะแนนสูงสุด (ดังตัวอย่างการให้คะแนน หน้า ๓๘) 

การให้น้ าหนัก  
สูงมาก = ๕ คะแนน สูงปานกลาง = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน ต่ าปานกลาง = ๒ คะแนน และต่ า = ๑ คะแนน  
การให้คะแนน  
สูงมาก = ๕ คะแนน สูงปานกลาง = ๔ คะแนน ปานกลาง = ๓ คะแนน ต่ าปานกลาง = ๒ คะแนน และต่ ามาก ไม่มีความสัมพันธ์เลย = ๑ คะแนน  
 
ปัญหาและความ
ต้องการรายหมูบ่้าน 

 

สาเหตุของปัญหา
หรือขอ้มูลสนับสนุน 

(ระบุ) 

ความ
ร้ายแรงและ

ความ
เร่งด่วนของ
ปัญหา 

ขนาด 
ของกลุม่คน
และพ้ืนที่ท่ี
ถูกกระทบ
จากปัญหา 

ขนาด
ของปัญหา 

ความ
เสียหายใน
แง่การ
พัฒนา 

การ
ยอมรบั
ปัญหา

ร่วมกันของ
ชุมชน 

ทุนทาง
สังคมและ
ศักยภาพใน
การแก้ไข
ปัญหา 
(จ านวน) 

คะแนนรวม 
(น าคะแนนช่อง
ที่ ๓-๗ น ามา
บวกกัน) 

ล าดับความ
ส า 
คัญของ
ปัญหา 
(ระบุ
หมายเลข) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

 
 

  

๑. .......................  (คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

   

๒. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๓. ....................... 
 

 (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๔. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๕. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๖. .......................  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    



๓๗ 
 

ปัญหาและความ
ต้องการรายหมูบ่้าน 

 

สาเหตุของปัญหา
หรือขอ้มูลสนับสนุน 

(ระบุ) 

ความ
ร้ายแรงและ

ความ
เร่งด่วนของ
ปัญหา 

ขนาด 
ของกลุม่คน
และพ้ืนที่ท่ี
ถูกกระทบ
จากปัญหา 

ขนาด
ของปัญหา 

ความ
เสียหายใน
แง่การ
พัฒนา 

การ
ยอมรบั
ปัญหา

ร่วมกันของ
ชุมชน 

ทุนทาง
สังคมและ
ศักยภาพใน
การแก้ไข
ปัญหา 
(จ านวน) 

คะแนนรวม 
(น าคะแนนช่อง
ที่ ๓-๗ น ามา
บวกกัน) 

ล าดับความ
ส า 
คัญของ
ปัญหา 
(ระบุ
หมายเลข) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

 
 

  

 
๖. .......................  

 
(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๗. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๘. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๙. .......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

๑๐. ......................  
 

(..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

 

  



๓๘ 
 

(ตัวอย่าง) วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ 
 

 

  



๓๙ 
 

ตารางที่ ๑.๕ (๒) สรุปปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้านที่จัดเรียงล าดับความส าคัญ แนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 
ค าชี้แจง ให้สรุปปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้าน จากการวิเคราะห์ คัดเลือกและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา แนวทางการด าเนินงานที่
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขปญัหาตามโครงสร้าง ๖ ด้าน 
๑=ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒=ด้านเศรษฐกิจ ๓=ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
๔=ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕=ด้านบริหารจัดการ ๖=ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

สรุปปัญหาและความต้องการเรียงล าดับ 
(เฉพาะประเด็น) ของหมู่บ้าน 

ความสอดคล้องของปัญหา
ตามโครงสรา้ง ๖ ด้าน  
(ใส่เครื่องหมาย  ) 

แนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองตอ่
ปัญหาและความตอ้งการ 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้อง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ปัญหาที่ ๑............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๒............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๓............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๔............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๕............................................... 
      -   

      -   

      -   

  



๔๐ 
 

๑.๖ สรุปแผนงาน/โครงการจากการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน 
 

ตารางที่ ๑.๖ (๑) สรุปแผนงาน/โครงการจากการวิเคราะห์และจัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ให้สรุปแผนงาน/โครงการจากการสังเคราะห์และจัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน พร้อมทั้งระบุชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตโครงการ) บทบาทในการด าเนินการ งบประมาณ และแหล่งที่มา 
หมายเลขปญัหาตามโครงสร้าง ๖ ด้าน 
๑=ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒=ด้านเศรษฐกิจ ๓=ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
๔=ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕=ด้านบริหารจัดการ ๖=ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดบั
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลิต

โครงการ) 

ความสอดคล้องของปัญหาตาม
โครงสร้าง ๖ ด้าน (ใส่เครื่องหมาย  

) 
บทบาทการด าเนินการ 

(ขีด ) 
งบประมาณ 

(ใส่เครื่องหมาย  
) 

แหล่งที่มา 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ท า
เอง 

ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท
. 

หน่วย 
งานอื่น 
(ระบุ) 

ใช้ ไม่ใช้ 

  
 

                

  
 

                

  
 

                

  
 

                

  
 

                

  
 

                

  
 

                

  
 

                

สรุป               



๔๑ 
 

ตารางที่ ๑.๖ (๒) วิเคราะห์เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงาน โครงการกับยุทธศาสตร์ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ 
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
ค าชี้แจง ให้วิเคราะห์เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงาน โครงการกับยุทธศาสตร์ระดับหมู่บ้าน ท้องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ และ
นโยบายที่เกี่ยวข้อง 
หมายเลขปญัหาตามโครงสร้าง ๖ ด้าน 
๑=ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒=ด้านเศรษฐกิจ ๓=ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
๔=ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕=ด้านบริหารจัดการ ๖=ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดบั
ที ่

ชื่อ
โครงการ 

วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

ความสอดคล้องของปัญหา
ตามโครงสร้าง ๖ ด้าน  
(ใส่เครื่องหมาย ) 

เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงานโครงการกบัยุทธศาสตร์ 
ระดับหมูบ่้านท้องถิ่น จังหวดั ชาติ นานาชาติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง (ดูได้จากภาคผนวก ก) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ยุทธศาสตร์
หมู่บ้าน 
(ระบุ.....) 

๗ บริการ
สาธารณะ
ของ อปท.
(ระบุ.....) 

ยุทธศาสตร์
การด าเนิน 
งานของ 
ผู้บริหาร
อปท. 

(ระบุ.....) 

ยุทธศาสตร์
การด าเนิน 
งานของ
จังหวัด 
(ระบุ.....) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ี
(ระบุ.....) 

SDGs 
(ระบุ
.....) 

อื่นๆ 
(ระบุ
.....) 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

สรุป              
 



 

๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

การจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๓ 
 

 ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 
๑. แนวคิด หลักการ 

การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
จัดการชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ โดยผู้มีบทบาทส าคัญคือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งผู้น า แกนน า ของทุน
ทางสังคมและผู้ได้รับผลกระทบจากงานและโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน กระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้านต้องประกอบด้วยอย่างน้อยผู้แทนจาก ๔ องค์กรหลัก ได้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท้องที่ก านัน ผู้ ใหญ่บ้าน องค์กรชุมชนและภาคประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีบทบาทและท าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา ความจ าเป็น และศักยภาพของชุมชน พร้อมทั้งออกแบบงานและโครงการแก้ไข
ปัญหา ความต้องการและยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ได้ผลดีจริง โดยมีการน าใช้ทุนทาง
สังคมและศักยภาพชุมชนที่มีอยู่เป็นกลไกการพัฒนาด้วย  

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา(Area-based 
development) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น(Heath in all policies) การสร้าง
การมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เป็นหลักการที่ต้องยึดถือในกระบวนการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งมีลักษณะที่เป็น ๑) งานที่ท าต่อเน่ืองจากเดิม ๒) งานที่ต่อยอดเพื่อให้เกิดการ
ขยายงาน เพ่ิมสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย หรือ ๓) งานใหม่ที่เป็นการแก้ไขปัญหา ตอบสนองความจ าเป็นและ
ความต้องการของชุมชน ๔)น าสู่การปฏิบัติได้ด้วยการออกแบบเป็นแผนงานหรือโครงการพัฒนาที่สอด
รับกัน ทั้งที่เป็นโครงการที่หมู่บ้านด าเนินการได้เอง หมู่บ้านและหน่วยงานภายนอกด าเนินการร่วมกัน 
และโครงการที่ต้องรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  

ฉะน้ันการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน จึงต้องมีการเตรียมการด้านข้อมูลที่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มี
คนที่เกี่ยวข้องทั้งในทุกขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลสนับสนุนการ
อธิบาย และการออกแบบแผนงานและโครงการ จะท าให้แผนมีประสิทธิภาพและน าสู่การปฏิบัติเพื่อ
แก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านได้  
 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ 

๒.๑ ทบทวน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
๒.๒ มีทักษะการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูลได ้
๒.๓ สามารถจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านได ้

 
๓. วิธดี าเนินการ  

๓.๑ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ทบทวนข้อมูล และกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามขั้นตอนดังน้ี 
๓.๑.๑ แต่งตั้งคณะท างาน จัดท า”แผนพัฒนาหมู่บ้าน” 
๓.๑.๒ รวบรวม สรุป วิเคราะห์ข้อมูลรายหมู่บ้าน จากแหล่งข้อมูลในต าบล ได้แก่ ระบบข้อมูล

ต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ข้อมูลทะเบียนราษฎร์และข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เป็นต้น น ามาสรุปวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ โดยน าใช้แนวทางการวิเคราะห์ จากส่วนที่ ๑ มีลักษณะข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ 

๑) วิเคราะห์ข้อมูลประชากร จ านวนครัวเรือน และกลุ่มประชากรเป้าหมาย  
๒) สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นรายหมู่บ้าน จ านวน

ทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชน 



 

๔๔ 
 

๓) วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่น ๑๐ เรื่อง ได้แก่ ๑) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๒) การดูแลเด็กปฐมวัย ๓) การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น ๔) การจัดการขยะ ๕) การจัดการภัยพิบัติ ๖) การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน  ๗) การ
จัดการอาหารชุมชน ๘) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๙) การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหา
สารเสพติด ๑๐) การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยศึกษาจาก
ภาคผนวก ก 

๔) จัดท าประชาคม เพื่อวิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องได้รับการ
แก้ไข พิจารณาจากองค์ประกอบด้านขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และความร่วมมือของชุมชนที่มีต่อการแก้ปัญหารายหมู่บ้าน 

๗) สรุปแผนพัฒนาหมู่บ้าน และออกแบบโครงการหรือ งาน กิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง 
และสอดคล้องกับแผนพัฒนาหมู่บ้านรายด้านทั้ง ๖ ด้าน  
 ๓.๒ จากน้ันให้เติมข้อมูลในช่องว่างของแต่ละองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ
ตัดเน้ือหาที่ไม่เกี่ยวข้องออก เช่น (ระบุ…….) และตัวอย่างออก  
 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

๔.๑ ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกใช้ข้อมูลเป็นรายหมู่บ้านเพื่อ
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

๔.๒ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ส าหรับพื้นที่ตนเอง 
  



 

๔๕ 
 

 
 
แผนภาพที ่๒.๑Typology แสดงองค์ประกอบของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  



 

๔๖ 
 

องค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 
ตารางที่ ๒.๑ องค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ของหมู่บ้าน จากแหล่งข้อมูลในต าบล ได้แก่ 
TCNAP RECAP ฐานข้อมูล จปฐ. ฐานข้อมูลกชช. ๒ค. แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เป็นต้น และศึกษาองค์ประกอบ
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านตามที่ก าหนดให ้ 

ประเด็น หัวข้อและรายละเอียด 
ปก 

 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน............ 
ประจ าปี พ.ศ. ......... 

ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไป
ของหมู่บ้าน 

 

๑) แผนที่ทุนทางสังคมและศักยภาพหมู่บ้าน (แสดงทุนทางสงัคมและ
ศักยภาพรายหมู่บ้าน ๖ ระดับ อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ
ตะวันออก ทิศตะวันตก) 

๒) ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน (เส้นทางการพัฒนาของหมู่บ้าน) 
๓) พื้นที่ทั้งหมด 
๔) อาณาเขต (อาณาเขตติดต่อ ระยะห่างจากอ าเภอ จังหวัด) 
๕) ลักษณะภูมิประเทศ 
๖) จ านวนประชากร (ประชากรทัง้หมด จ าแนกตามเพศ ๑๓ กลุ่มประชากร

เป้าหมาย) 
๗) จ านวนครัวเรือน 
๘) ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต (วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา การสื่อสาร 

สวัสดิการสงัคม) 
๙) ด้านเศรษฐกิจ รายได้เฉลี่ยของประชากร รายจ่าย หน้ีสิน การประกอบ

อาชีพหลัก เสริมหรือรอง 
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม / สาธารณูปโภค 
๑๒) ด้านสุขภาพ (พฤติกรรมเสี่ยง ความเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ การ

เจ็บป่วย สถานบริการสุขภาพ) 
๑๓) ด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) 

ประกอบด้วย ๑) ทุนผู้น าชุมชน ได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ๒) กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน 
สถาบันการเงิน ๓) แหล่งประโยชน์ หน่วยงาน เป็นต้น 

๑๔) ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) และศกัยภาพรายหมู่บ้านในการ
แก้ไขปัญหารายด้าน 

ส่วนที่ ๒ การ
วิเคราะหข์้อมูล 

 

๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง 
ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบ

เชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิด



 

๔๗ 
 

ประเด็น หัวข้อและรายละเอียด 
ข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๓ การ
วิเคราะห์ปญัหาและ
ความต้องการของ
หมู่บ้าน  

๑) สรุปปัญหาและความต้องการตามการเรียงล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการ 

๒) วิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ แนวทางแก้ไข ทุนทางสังคมที่
เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ ๔ ผลการ
ด าเนินการพัฒนา
หมู่บ้านในปีที่ผา่นมา 

สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านในปีท่ีผ่านมา โดยระบุ ผลการด าเนิน
โครงการ ตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ (งบประมาณ งบที่ใช้จริง งบคงเหลือ 
ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น) 

ส่วนที่ ๕ วสิัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
การพัฒนา 

 

๑) วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) 
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนา (แผนและนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่

ก าหนด ได้แก่ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้าน
บริหารจัดการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น ) 

๓) กลยุทธ์การพัฒนา (หลักการ วิธีการและแนวทางในการปฏิบัติตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์) 

๔) แผนงาน  โครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านภาพรวม 
๕) ความสอดคล้องของแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

ส่วนที่ ๖ แผนงาน  
โครงการกิจกรรม
พัฒนาหมู่บ้าน  

 

๑) แผนงาน  โครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแยกตามยุทธศาสตร์
หมู่บ้าน/ชุมชน ภารกิจของอปท. ท้องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ และที่
เกี่ยวข้อง  

ส่วนที่ ๗ การทบทวน
แผนหมู่บา้น ชุมชน 

รายละเอียดการทบทวนแผนหมู่บ้าน ชุมชน ได้แก่ มติที่ประชุม ผู้เข้าร่วม เป็น
ต้น 

ภาคผนวก รายชื่อผู้เข้าประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
บันทึกรายงานการประชุมประชาคมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
รายชื่อคณะท างานขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้าน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) 
สรุปข้อมูล จปฐ. /ข้อมูล กชช.๒ค ปีล่าสุด 
รูปภาพการประชุมประชาคมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 

  



 

๔๘ 
 

ส่วนที่ ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 

 
๑. แผนที่ทุนทางสังคมและศักยภาพหมู่บ้าน  

(แสดงทุนทางสังคมและศักยภาพรายหมู่บ้าน ๖ ระดับ อาณาเขตติดต่อทิศเหนือ ทิศใต้              
ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก) 

 
 

แผนภาพที่ ๑ ตัวอย่างแผนท่ีทุนทางสังคมและศักยภาพหมู่ที่ ๑ บ้านหัวยาง 

 
๒. ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน  

(ระบุเส้นทางการพัฒนาของหมู่บ้าน ตามล าดับระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ สถานการณ์ส าคัญ พร้อม
รายละเอียดของการด าเนินงานหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์น้ัน ๆ และระบุทุน
ทางสังคมที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเรื่องที่ท า ความเชี่ยวชาญ และผลผลิต ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นและ
สอดคล้องกันในแต่ละช่วงเวลา) 

ตัวอย่างการเขียนประวัติความเป็นมา เส้นทางการพัฒนาของหมู่บ้าน ศึกษาได้จากตัวอย่างของบ้าน
ห้วยงิ้วใหม่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 



 

๔๙ 
 

ตัวอย่าง เส้นทางพัฒนาหมู่บ้านบ้านห้วยงิ้วใหม่ ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอจุน จังหวัดพะเยา 
พ.ศ.๒๕๑๔ เดิมบ้านห้วยงิ้วใหม่หมู่ที่ ๖ คือ บ้านห้วยงิ้ว ก่อนปี ๒๕๑๔ ประชากรในหมู่ที่ ๒ 

จ านวนมาก และอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ภาครัฐจึงมีนโยบายแยกหมู่บ้าน ขณะน้ันผู้ใหญ่บ้านคนแรก
ที่ได้รับการเลือกตั้ง เกิดการแบ่งแยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ที่ ๒ เป็นหมู่ที่ ๖ โดยได้เลือกผู้ใหญ่บ้าน 
คือ นายสี  ฟองจันทร์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ได้ท าการแยกกลุ่มยุ้งฉางข้าว ออกจากหมู่ที่ ๒ โดยการ
ขายข้าวที่มีอยู่แล้วน ามาตั้งเป้นกองทุน และระดมข้าวฝากเข้ายุ้งฉางใหม่ เก็บไว้ให้สมาชิกยืมยามขาด
แคลน และเมื่อเข้าฤดูกาล และนโยบายรัฐให้จัดตั้งศูนย์สาธิตทางการตลาด เพื่อเป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร รวมถึงเป็นพื้นที่เรียนรู้  แลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกี่ท าอาชีพ
เกษตรกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ขนาดหมู่บ้านยังมีขนาดใหญ่มีการแยกหมู่บ้านเป็นบ้านห้วยน้ าริน หมู่ที่ 
๑๓ มีนาย ไกร หงษา เป็นผู้ใหญ่บ้าน นโยบายภาครัฐขณะน้ันโดยส านักงานเกษตรอ าเภอก าหนด
จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และให้มีคณะกรรมการมาจากสมาชิกที่เป็นเกษตรกร มี
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท าเกษตรกรรม เช่น ชนิดของพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก รอบการปลูก 
แหล่งน้ า เป็นต้น จัดให้เป็นแหล่งสาธิต พัฒนาทักษะด้านการท าเกษตรกรรมให้เกษตรกร ตั้งกองทุน
หมู่บ้าน โดยนโยบายรัฐให้งบประมาณหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท ให้มีกองทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ 
และเป็นค่าใช้จ่ายส ารองในครัวเรือนเม่ือประสบปัญหาขาดแคลน ท าให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรม
พัฒนาทักษะที่เป็นอาชีพหลัก แหล่งเงินทุนกลางส าหรับช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหาทางการเงิน 
รวมถึงการน าไปเป็นทุนประกอบอาชีพ หรือ เพื่อการศึกษาบุตร เป็นต้น 

พ.ศ.๒๕๔๗ สถานการณ์ผู้สูงอายุมีจ านวนเพิ่มขึ้น มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมระดับหมู่บ้าน 
และก่อตัวตั้งเป็นชมรมผู้สูงอายุระดับต าบล มีเป้าหมายเพื่อให้มีกลไกขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม
เพื่อผู้สูงอายุเริ่มต้นที่บ้านห้วยงิ้วใหม่และขยายไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ และได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ประจ าจังหวัดพะเยา 
 พ.ศ.๒๕๔๘ ชาวบ้านมีความต้องการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี จึงรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีล้านนา โดยด าเนินกิจกรรมกับหลายกลุ่ม เช่น 
แกนน าผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เด็กที่เรียนในศพด. รูปแบบของกิจกรรม เช่น การท าพานบายสีสู่
ขวัญ เรียนรู้การท าปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงสาธิต เป็นต้น 
 พ.ศ.๒๕๕๑ ปัญหาชาวบ้านไม่มีที่ดินท ากิน พื้นที่ตั้งส านักงาน อบต.ทุ่งรวงทอง คับแคบเไม่
สะดวกต่อการบริการ สภาอบต.ขณะน้ันจึงมีมติหาที่ดินเพื่อสร้างอบต.แห่งใหม่ จึงจัดซื้อที่ดินจาก
กรมบังคับคดี จ านวน ๖๖ ไร่ ๓ งาน แต่ยังไม่สามารถสร้างส านักงานอแห่งใหม่ได้ทันที จึงเปิดให้
ชาวบ้านที่ไม่มีที่ท ากิน เช่าที่ดิน เพื่อท านา และมีเกษตรกรมากกว่า ๑๐ รายเช่าท ากิน ระยะน้ีมีการ
รวมกลุ่ม อปพร. ระดับต าบล โดยมีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ทุ่งรวงทองสนับสนุน  

พ.ศ.๒๕๕๒ ชาวบ้านรวมตัวกันปิดถนนประท้วงจากสาเหตราคาล าไยตกต่ า เพื่อให้รัฐมีการ
จัดการผลผลิต และปัจจัยการผลิต แต่ก็ยังไม่สามารถจัดการได้ จึงมีเกษตรกรบางส่วนรวมตัวกันขาย
ผลผลิตเพื่อให้สามารถต่อรองราคาได้ และส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนให้มีการ
จัดการกองทุนสุขภาพระดับต าบลด้วยงบประมาณสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ๓๘ บาทต่อ
ประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยอบต.สมทบเงินเพิ่มร้อย ๓๐-๕๐ ของเงินกองทุนที่
สนับสนุนรายหัวในแต่ละปี ท าให้พ้ืนที่มีกองทุนสนับสนุนงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบต่อสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐบาลมีนโยบายในการถ่ายโอน ศพด. ให้กับ อปท. ซึ่งขณะน้ัน ศพด. มีการ
กระจายอยู่หลายหมู่บ้าน ขาดการจัดการภาพรวมทั้งสถานที่ การเรียนการสอน และการพัฒนา
ศักยภาพครู อบต.ทุ่งรวงทองรับการถ่ายโอน ศพด.มาบริหารจัดการ จึงรวมศพด. ๒ แห่งให้เป็นแห่ง
เดียว วิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้ปุ๋ยราคาสูง กลุ่มเกษตรกรได้รับผลกระทบ มีการรวมกลุ่มชาวนาแปลง
ใหญ่เพื่อปลูกพืช ท านาข้าวไม่ใช้สารเคมี ประกอบกับรัฐสนับสนุนงบประมาณ SML หมู่บ้านละ  



 

๕๐ 
 

๕๐,๐๐๐ บาท จึงรวมกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ และยืมเงินเป็นทุนจากอบต.ทุ่งรวงทอง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อปลูกสร้างสถานที่โรงปุ๋ยหมักชุมชน ชุมชนจึงผลิตปุ๋ยใช้เอง ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย จ้าง
งานคนในชุมชน และมีข้าวปลอดภัยรับประทาน 

พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ยกฐานะเป็นเทศบาลทุ่งรวงทอง ประชาคมเพื่อก่อสร้างสถานที่ ณ ที่
แห่งใหม่ที่ได้ซื้อไว้ ประกอบกับสถานการณ์ผู้สูงอายุที่เพิ่มจ านวนมากขึ้น ต้องการการสนับสนุนทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม และ สุขภาพ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้เข้ามาสนับสนุนโดยเปิดกลไกการจัดการในนาม ศพอส. ท ากิจกรรมที่เกี่ยวส าหรับผู้สูงอายุ 
รวมกลุ่มก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนล าไยมหาพืชผล อ าเภอจุน และนโยบายรัฐสนับสนุนการท านาข้าว 
จัดตั้งกลุ่มสานพลังชาวนาประชารัฐ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ คือ โรงเรียนชาวนาวิสาหกิจชุมชน และนา
แปลงใหญ่ ร่วมกันด าเนินการตามแนวทางกิจกรรมกลุ่ม และเกิดกลุ่ม กองทุน สวัสดิการจ านวนมาก 
เช่น กองทุนสวัสดิการชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ ๖ เกิดกลุ่มสานพลังชาวนาประชารัฐ เป็นต้น 
 

 

 

แผนภาพที ่๒ เส้นทางพัฒนาบ้านห้วยงิ้วใหม่ หมู่ที่ ๖



 

๕๑ 
 

๓. พื้นที่ทั้งหมด 
หมู่บ้าน…………….มีพื้นที่ทั้งหมด………………ไร่  หรือ ................................. ตาราง

กิโลเมตร ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยประชากร......คน ต่อพื้นที่ ๑ ตารางกิโลเมตร 
 

๔. อาณาเขต (ระบุอาณาเขตติดต่อ ระยะห่างจากอ าเภอ จังหวัด) 
บ้าน.......................หมู่ท่ี.......ต าบล....................ตั้งอยู่ในอ าเภอ ……….จังหวัด …………

ห่างจากอ าเภอ………… ไปทางทิศ................ระยะทาง ................กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด 
………………ไปทางทิศ......................ระยะทาง.............กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังน้ี 

  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ................................................. 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ................................................. 
 

๕. ลักษณะภูมิประเทศ (ระบุลักษณะภูมิประเทศ ได้แก่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง เป็นต้น 
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
๖. จ านวนประชากร (ระบุประชากรทั้งหมด จ าแนกตามเพศ ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย) 

หมู่บ้าน…………มีประชากรทั้งหมด……………..คน เพศชาย ……. คน (……..%) เพศหญิง 
……. คน (……. %) (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์/TCNAP ปี…………) 

 
ตารางที่ ๒.๒ จ านวนและร้อยละของประชากรในพื้นที่ จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ (TCNAP) 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๑ (๓) 
 

กลุ่มอายุ(ป)ี 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 

ต่อประชากร
ทั้งหมด 

๐-๔ 
    

 
 ๕-๙ 

    
 

 ๑๐-๑๔ 
    

 
 ๑๕-๑๙ 

    
 

 ๒๐-๒๔ 
    

 
 ๒๕-๒๙ 

    
 

 ๓๐-๓๔ 
    

 
 ๓๕-๓๙ 

    
 

 ๔๐-๔๔ 
    

 
 ๔๕-๔๙ 

    
 

 ๕๐-๕๔ 
    

 
 ๕๕-๕๙       

๖๐-๖๔       
๖๕-๖๙       



 

๕๒ 
 

กลุ่มอายุ(ป)ี 

เพศชาย เพศหญิง รวม 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 
ต่อประชากร
ทั้งหมด 

จ านวน 
ร้อยละ(%) 

ต่อประชากร
ทั้งหมด 

๗๐-๗๔       
๗๕-๗๙       
๘๐-๘๙       
๙๐+       
รวม       

 

ตารางที่ ๒.๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ กลุ่มตามสิทธิและ
สวัสดิการ 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๑ (๔) 
 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ(%)ต่อประชากรทั้งหมด 
๑. กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม  
๑.๑ เด็ก ๐-๒ปี   
๑.๒ เด็ก ๓-๕ปี   
๑.๓ เด็ก ๖-๑๒ปี   
๑.๔ เด็กและเยาวชน   
๑.๕ หญิงตั้งครรภ ์   
๑.๖ กลุ่มวัยท างาน (๑๕-๕๙ปี)   
๑.๗ ผู้สูงอาย(ุ๖๐ปีขึ้นไป)   
๑.๘ ผู้ป่วยเอดส์   
๑.๙ ผู้ป่วยจิตเวช   
๑.๑๐ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
๑.๑๑ ผู้ด้อยโอกาส   
๑.๑๒ คนพิการ   
๑.๑๓ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย   
๑.๑๔ กลุ่มอื่น ๆ ระบุ....   
๒. กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ   
๒.๑ ผู้ถูกทอดทิ้ง   
๒.๒ คนเร่ร่อน   
๒.๓ แรงงานต่างด้าว   
๒.๔ บุคคลไร้สัญชาต ิ   
๒.๕ คนยากจน   
๒.๖ อื่น ๆ ระบุ......   
๓. กลุม่ตามสิทธิและสวสัดิการ   
๓.๑ จ่ายเอง   
๓.๒ สิทธิบัตรทอง (๓๐ บาท)   
๓.๓ ประกันสังคม   
๓.๔ รับราชการ   



 

๕๓ 
 

กลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน(คน) ร้อยละ(%)ต่อประชากรทั้งหมด 
๓.๕ รัฐวสิาหกิจ   
๓.๖ ประกันสุขภาพเอกชน   
๓.๗ กองทุนและสวัสดิการชมุชน   
๓.๘ สวสัดิการผู้สูงอาย ุ   
๓.๙ สวสัดิการคนพิการ   
๓.๑๐ สวสัดิการอื่น ๆ……(ระบุ)   
๓.๑๑ อื่น (ระบุ)......................   

 
๗. จ านวนครัวเรือน ........... ครัวเรือน 
๘. ด้านสังคมคุณภาพชวีิต และ (สุขภาพ) วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา ศาสนา การสื่อสาร สวัสดิการ 

(ระบุลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา การศึกษา การสื่อสาร สวัสดิการ โดยให้ผู้เข้าร่วมน าใช้
ข้อมูลจากส่วนท่ี ๑ ข้อ ๑.๒.๑ ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑) -๑.๒.๑ (๘)) 

ตัวอย่าง หมู่บ้าน……..เป็นสังคมที่พ่ึงพาอาศัยกันและกัน มีวัฒนธรรมในการดูแลช่วยเหลือกันตั้งแต่
เกิดจนตาย คนในชุมชนได้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ 
สรงน้ าพระธาตุ สู่ขวัญ เสดาะเคราะห์ เข้าพรรษา เป็นต้น ภาษาหลักที่ใช้คือภาษากลาง รองลงมาคือ
ภาษาเมืองหรือภาษาถิ่น การศึกษาประชากรก าลังศึกษาอยู่ ๗๙ คน(๑๘%) ไม่ได้เรียนหนังสือเลย ๕ 
คน(๑.๒%) และเป็นผู้สูงอายุ และมีเด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ไม่จบการศึกษา ๔ คน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ การสื่อสารของคนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้ การบอกปากต่อปาก ไลน์กลุ่ม กรณีการแจ้ง
เน้ือหา เรื่องประชาสัมพันธ์ ใช้การสื่อสารแบบเสียงตามสาย เป็นหลัก การจัดการข้อขัดแย้งใช้กติกา
ข้อตกลงของหมู่บ้าน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ(ผู้สูงที่ชุมชนยอมรับ ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นคนกลางในการไกล่
เกลี่ย สวัสดิการในชุมชน มีประชาชนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ๑๒๕ คน(๒๒%)มีกลุ่มอาสาสมัครใน
ชุมชน ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ให้การดูแลผู้สูงอายุ กลุ่มอสม. อปพร. และ ชรบ. กองทุนที่ระดมจากสมาชิก ๙ 
กลุ่ม ได้แก่ กองทุนฌาปนกิจ กลุ่มร้านค้าชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กองทุนสวัสดิการทุ่งรวงทอง กลุ่ม
ออมทรัพย์ศุภนิมิต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น การดูแลช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น  ไฟป่า ไฟไหม้บ้าน ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น ไข้สูง เจ็บครรภ์คลอด หกล้ม เป็นต้น 

 
๙. ด้านเศรษฐกิจ (ระบุรายได้ของหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยของประชากร รายจ่าย หน้ีสิน การออม การ

ประกอบอาชีพ โดยให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากส่วนท่ี ๑ ข้อ ๑.๒.๒ ตารางที่ ๑.๒.๒ (๑)-๑.๒.๑ (๔) 
๙.๑ รายได้เฉลี่ยของหมู่บ้าน ประชากร รายจ่าย หนี้สิน การออม 

 รายได้ของหมู่บ้าน จ านวน...................บาท/ปี รายจ่าย............................บาท/ปี 
มีหน้ีสิน....................................บาท/ปี 
 รายได้เฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ์ จปฐ. ปี............) จ านวน...................บาท/คน/ปี 
หน้ีสินเฉลี่ย จ านวน...................บาท/คน/ปี 
 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน................ บาทต่อครัวเรือนต่อปี จ านวนครัวเรือนที่มีภาระ
หน้ีสิน………….ครัวเรือน ร้อยละ…………….ของครัวเรือนทั้งหมด สาเหตุการเป็นหน้ี ล าดับที่ 
๑………..จ านวน……..ครัวเรือน ร้อยละ……………..ล าดับที่ ๒………..จ านวน……..ครัวเรือน 
ร้อยละ…………….. ล าดับที่ ๓………..จ านวน……..ครัวเรือน ร้อยละ…………….. 
 ครัวเรือนยากจน(รายได้ไม่ถึง ๓๘,๐๐๐ บาท คน/ปี) ปี................จ านวน................ 
ครัวเรือน 



 

๕๔ 
 

 จ านวนครัวเรือนที่มีการออม ............. ครัวเรือน ร้อยละ............ของครัวเรือนทั้งหมด 
แหล่งออมเงิน ได้แก่……………………………………………….เป็นต้น 

๙.๒ การประกอบอาชีพหลัก เสริม ผู้ว่างงาน (ระบุอาชีพหลัก เสริมหรือรอง ผู้ว่างงาน) 
๙.๒.๑ การประกอบอาชีพหลักของครัวเรือน ดังน้ี 

๑) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๒) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๓) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๔) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

๙.๒.๒ การประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพรอง 
๑) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๒) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๓) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 
๔) อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

๙.๒.๓ ผู้ว่างงาน  จ านวน........คน   แยกเป็น 
๑) กลุ่มอายุ  ๑๓ – ๑๘  ปี     จ านวน...............คน 
๒) กลุ่มอายุ  ๑๙ –  ๒๔  ปี    จ านวน...............คน 
๓) กลุ่มอายุ  ๒๕  ปี ขึ้นไป   จ านวน...............คน 

 
๑๐. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบุทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีในหมู่บ้าน 

ได้แก่ ดิน น้ า ป่า เป็นต้น การใช้พลังงานทางเลือก โดยให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากส่วนที่ ๑ ข้อ 
๑.๒.๓ ตารางที่ ๑.๒.๓ (๑) -๑.๒.๓ (๒)) 

 หมู่ บ้ า นมีพื้ นที่ ทั้ ง หมด…………ไ ร่  ห รื อตาร า งกิ โ ล เมตร  แบ่ ง เป็ น  พื้ นที่ อ ยู่ อ าศั ย
จ านวน…………พื้นที่ท าการเกษตร จ านวน………… ป่าชุมชนจ านวน………….. แหล่งน้ าธรรมชาติ 
(ห้วย หนอง คลอง บึง) จ านวน……แห่ง ฝาย จ านวน………….แห่ง ประปาหมู่บ้านจ านวน………
แห่ง   
 การใช้พลังงานทางเลือก ระบุ ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ แก๊สชีวภาพ เป็นต้น 
 
๑๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม / สาธารณูปโภค 

๑๑.๑ การเดินทางเข้าหมู่บา้น 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

๑๑.๒ ถนน  
๑) ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จ านวน. ………… สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               

 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๒) ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน..…….  สาย  



 

๕๕ 
 

สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๓)  ถนนในความรับผิดชอบของ กรป.กลาง จ านวน……….. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๔) ทางหลวงท้องถิ่น จ านวน……………. สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๕) ถนนของท้องถิ่น…………. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรงั จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๑๑.๓ ประปา  
๑) ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ าระปา จ านวน…… หลังคาเรือน  
๒) หน่วยงานเจา้ของกิจการประปา  
(๑) ของส่วนท้องถิ่น…………แหง่   
(๒) ประปาภูมิภาค…….…… แหง่                                                
(๓) ประปาหมูบ้าน………..… แหง่  
๓) น้ าประปาที่ผลิตได้ จ านวน………ลบ.ม./วัน 
๔) น้ าประปาที่ต้องการใช้ จ านวน.......ลบ.ม./วัน   
๕) แหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปา คือ (   )แหล่งน้ าใต้ดิน   (   )แหล่งน้ าผิว 
๖) มีแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาหรือไม่  (   ) ไม่มี     (   ) มี ระบุ............  

๑๑.๔ ไฟฟ้า  
๑) ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้…………หลังคาเรือน  ไม่มีไฟฟ้าใช้……….. หลังคาเรือน  
๒) ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน..........สาย   
๓) ถนนในเขต อปท. ที่ไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน..........สาย     

๑๑.๕ แหล่งน้ า 
๑. ล าห้วย..........แห่ง ๕. ล าคลอง..........แห่ง ๙. ฝาย.......แห่ง 
๒. หนองน้ า..........แห่ง ๖. บ่อบาดาล ..........แห่ง ๑๐. เหมือง.......แห่ง 
๓. สระน้ า ..........แห่ง ๗. บึง ..........แห่ง ๑๑. อื่น ๆ........แห่ง 
๔. บ่อน้ าตื้น ..........แห่ง ๘. อ่างเก็บน้ า ..........แห่ง  

 

  



 

๕๖ 
 

๑๒. ด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) ( ประกอบด้วย ๑) ทุนผู้น าชุมชน ได้แก่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ ผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ๒) กลุ่มองค์กรชุมชน 
กองทุน สถาบันการเงิน ๓) แหล่งประโยชน์ หน่วยงาน เป็นต้น) 
๑๒.๑ ทุนผู้น าชุมชน: คณะกรรมการหมู่บ้าน 

 

ตารางที่ ๒.๔ ทุนผู้น าชุมชน: คณะกรรมการหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๒.๕ (๑) 
 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง 
๑)    
๒)    
๓)    
๔)    
๕)    
๖)    
๗)    
๘)    
๙)    
๑๐)    
๑๑)    

๑๒.๒ กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน 
ตารางที่ ๒.๕ กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๒.๕ (๒) 
 
ล าดับ กลุ่มองค์กรชุมชน กองทุน สถาบันการเงิน จ านวนสมาชกิ เงินทุน (บาท) 
๑)     
๒)     
๓)     
๔)     
๕)     
๖)     
๗)     
๘)     
๙)     
๑๐)     
๑๑)     

 
 

 



 

๕๗ 
 

๑๒.๓ แหล่งประโยชน์ 
๑) โรงเรียน (๑) สังกัดกรมสามัญศึกษา .................. แห่ง  

 (๒) สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ............. แห่ง  
 (๓) เอกชน .................. แห่ง  
 (๔) อื่น ๆ..................  

๒) โรงเรียนระดับอนบุาล  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดอปท.................แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๔) โรงเรียนระดับประถม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๕) โรงเรียนขยายโอกาส   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๖) โรงเรียนมัธยม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๗) วิทยาลัย  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๘) สถานพักผ่อนหยอ่นใจ  

(๑) สนามกฬีาท้องถิ่น..........แห่ง (๓) สวนสาธารณะ ..........แหง่  
(๒) สนามกีฬาเอกชน..........แห่ง (๔) สวนสุขภาพ ..........แห่ง  
(๕) อื่น ๆ ระบุ ...................แห่ง   

๙) โรงพยาบาล   
(๑) รัฐบาล...............แห่ง เตียงคนไข้ ..........แห่ง  
(๒) เอกชน...............แห่ง เตียงคนไข ้..........แหง่  
(๓) อื่น ๆ ระบุ...................... เตียงคนไข ้..........แหง่  

๑๐) ศูนย์บริการสาธารณสขุ/รพ.สต.......แห่ง คลินิก ..........แหง่  
๑๑) อื่นๆ ระบ ุ   
 

๑๒.๔ จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การตั้งเวรยามรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่างๆ การหาข่าว การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หมู่บ้านข้างเคียง เป็นต้น ....... โครงการ 

๑๒.๕ ครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 

ตารางที่ ๒.๖ จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๒.๔ (๑) 

การส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน จ านวน ร้อยละ 
(๑) ผู้มีสิทธิ์เลอืกตั้งได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดบัท้องถ่ินครั้งทีผ่่านมา (ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น)  

  

(๒) ผู้มีสิทธิ์เลือกต้ังได้ไปใช้สิทธิเลือกต้ังในระดบัชาติครั้งที่ผ่านมา (ส.ส. ส.ว.)   
(๓) ร่วมเสนอข้อบัญญัติท้องถิน่   
(๔) ร่วมเสนอกฎหมายระดบัชาติ (พรบ.)   
(๕) ร่วมรณรงค์การเลือกตั้ง   
(๖) รว่มเปน็กรรมการการเลือกต้ัง   
(๗) ร่วมท าประชาพิจารณ์/ร่วมประชามต ิ   
(๘) ร่วมเวทปีระชาคม/ร่วมประชุมหมู่บ้าน   
(๙) ร่วมท าแผนชมุชน/ต าบล   
(๑๐) ร่วมพัฒนานโยบายสาธารณะ   
(๑๑) ร่วมกิจกรรมบ าเพญ็สาธารณะประโยชนข์องชมุชน   
(๑๒) อืน่ ๆ (ระบ)ุ ..............   



 

๕๘ 
 

ตารางที่ ๒.๗ จ านวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีมีกรณีพิพาท 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๒.๔ (๒) 
 

ข้อพพิาท จ านวน ร้อยละ 
(๑) ครัวเรือนที่มีความขัดแยง้ในครัวเรือน   
(๒) ครัวเรือนที่มีความขัดแย้งกบับคุลอื่น   

 
๑๓. ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) และศักยภาพรายหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหารายด้าน 

 

ตารางที่ ๒.๘ ข้อมูลทุนของชุมชน (ทุนทางสังคม) และศักยภาพรายหมู่บ้านในการแก้ไขปัญหารายด้าน 
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมน าใช้ข้อมูลจาก ตารางที่ ๑.๒.๑ (๑๒) ตารางที่ ๑.๒.๒ (๕) ตารางที่ ๑.๒.๓ (๓) 
ตารางที่ ๑.๒.๔ (๓) ตารางที่ ๑.๒.๕ (๑) ตารางที่ ๑.๒.๕ (๒) 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
๑) ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ(สุขภาพ)   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
๒) ด้านเศรษฐกิจ   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย   (๑)....... 

(๒)....... 
๓) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 



 

๕๙ 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
๔) ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
๕) ด้านบริหารจัดการ    
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
๖) ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 



 

๖๐ 
 

ทุนทางสังคม จ านวน ระบุช่ือ 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
๗) ด้าน อื่น ๆ ระบ…ุ.   
ระดับบุคคล ครอบครวั  (๑)....... 

(๒)....... 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหน่วยงานแหล่งประโยชน ์  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับหมูบ่้าน  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับต าบล  (๑)....... 

(๒)....... 
ระดับเครอืข่าย  (๑)....... 

(๒)....... 
 

 
  



 

๖๑ 
 

ส่วนที่ ๒.๒ การวิเคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแสดงรายด้าน โดยการน าใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ตารางที่ ๑.๔ สรุปสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่รายหมู่บ้าน จ านวนทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนด้านหรือประเด็นต่าง ๆ 

หมายเลขปญัหาตามโครงสร้าง ๗ ด้าน 
๑=ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) ๒=ด้านเศรษฐกิจ ๓=ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
๔=ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕=ด้านบริหารจัดการ ๖=ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 

สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นที ่(ระบ)ุ 

เหตุ ที่มา 
(ระบุข้อมูลสนบัสนนุ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัดส่วน) 

ความสอดคล้องของปัญหาตามโครงสรา้ง 
๖ ด้าน (ใส่เครื่องหมาย  ) 

ทุนทางสังคมและศักยภาพ 
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(ระบุจ านวนทนุทาง 
สังคม ๖ ระดบั) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๑) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๒) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๓) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๔) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๕) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 



 

๖๒ 
 

สถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นที ่(ระบ)ุ 

เหตุ ที่มา 
(ระบุข้อมูลสนบัสนนุ จ านวน 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัดส่วน) 

ความสอดคล้องของปัญหาตามโครงสรา้ง 
๖ ด้าน (ใส่เครื่องหมาย  ) 

ทุนทางสังคมและศักยภาพ 
ที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
(ระบุจ านวนทนุทาง 
สังคม ๖ ระดบั) ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๖) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๗) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๘) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

๙) ปัญหา............................................... 
 
 
 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๖๓ 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

 เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์รายด้าน ที่แสดงถึงศักยภาพของชุมชน โอกาสในการพัฒนา ปัญหาและความต้องการ และข้อจ ากัด หรือเงื่อนไขที่กระทบต่อ
การจัดการปัญหาในแต่ละด้าน จึงเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน แยกรายหมู่บ้าน ตามโครงสร้าง ๖ ด้าน ดังน้ี 

๑. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ(สุขภาพ) 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

ตัวอย่าง หมู่บ้านมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครในการดูแลกัน มีกองทุนที่จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลตั้งแต่เกิดจนตาย 
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................... 

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
ตัวอย่าง ภายในหมู่บ้านมีบ้านเช่าซึ่งเป็นตึกแถว มีคนต่างถิ่นโดยเฉพาะวัยท างานเข้ามาพักอยู่อาศัยซึ่งเป็นลักษณะต่างคนต่างอยู่ เน้นการท างานเพ่ือหารายได้  
คนในหมู่บ้าน ๓๐% ยังไม่เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................... 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
ตัวอย่าง  สถาบันการศึกษาร่วมกับท้องถิ่นในการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาสาสมัครมืออาชีพ หน่วยงานภาครัฐจัดสรรงบประมาณสมทบการจัดสวัดิการ
และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการ 
.........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................  

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
........................................................... 
 
 

  



 

๖๔ 
 

๒. ด้านเศรษฐกิจ 
 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

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

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

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................... 
 

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 



 

๖๕ 
 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

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

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

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................... 
 

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๖๖ 
 

๔. ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

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

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

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................... 
 

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๖๗ 
 

๕. ด้านบริหารจัดการ 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

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

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

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................... 
 

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

๖๘ 
 

๖. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๑) การวิเคราะห์จุดแข็ง (ปัจจัยภายในที่เป็นศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความสามารถ ปัจจัยความส าเร็จ) 

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

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

๒) การวิเคราะห์จุดอ่อน (ปัจจัยภายในที่เป็นข้อจ ากัด ความไม่พร้อม) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 

๓) โอกาส (ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สถานการณ์ เหตุการณ์ ที่ส่งผลกระทบเชิงบวก เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
..................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
........................... 
 

๔) อุปสรรค (ปัจจัยภายนอก ที่จะเป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือผลกระทบเชิงลบต่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
...................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 

 



 

๖๙ 
 

ส่วนที่ ๒.๓ การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน  

 
๑. สรุปปัญหาและความต้องการตามการเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ 

ตารางที่ ๒.๙ วิเคราะห์และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและความต้องการ๑ พิจารณาจากองค์ประกอบด้านขนาดของปัญหา ความรุนแรงของปัญหา ทุนทาง
สังคมและศักยภาพในการแก้ไขปัญหา และการจัดการตนเองของชุมชนท่ีมีต่อการแก้ปัญหารายหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๕ (๑) 
 
ปัญหาและความ
ต้องการรายหมูบ่้าน 
(ระบุปัญหาตาม
โครงสร้าง ๖ ด้าน) 

สาเหตุของปัญหา
หรือขอ้มูลสนับสนุน 
(ระบุ) 

ความ
ร้ายแรงและ
ความ
เร่งด่วนของ
ปัญหา 

ขนาด 
ของกลุ่ม 
ชุมชนและ
พื้นท่ีที่ถูก
กระทบจาก
ปญัหา 

ขนาด
ของปัญหา 

ความ
เสียหายใน
แง่การ
พัฒนา 

การ
ยอมรบั
ปัญหา
ร่วมกันของ
ชุมชน 

ทุนทาง
สังคมและ
ศักยภาพใน
การแก้ไข
ปัญหา 
(จ านวน)  

คะแนนรวม 
(น าคะแนนช่อง
ที่ ๓-๗ น ามา
บวกกัน) 

ล าดับ
ความส าคัญ
ของปัญหา 
(ระบุ
หมายเลข) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

 
 

  

๑. ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ(สุขภาพ)         
๑.๑  (คะแนน) 

(..........) 
(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

(คะแนน) 
(..........) 

   

๑.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๑.๓  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๒. ด้านเศรษฐกิจ         
๒.๑  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๒.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๒.๓  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

                                                           
๑
 ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย. (๒๕๔๘). คู่มือการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: ส านักพัฒนาและ

ส่งเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. 



 

๗๐ 
 

ปัญหาและความ
ต้องการรายหมูบ่้าน 
(ระบุปัญหาตาม
โครงสร้าง ๖ ด้าน) 

สาเหตุของปัญหา
หรือขอ้มูลสนับสนุน 
(ระบุ) 

ความ
ร้ายแรงและ
ความ
เร่งด่วนของ
ปัญหา 

ขนาด 
ของกลุ่ม 
ชุมชนและ
พื้นท่ีที่ถูก
กระทบจาก
ปญัหา 

ขนาด
ของปัญหา 

ความ
เสียหายใน
แง่การ
พัฒนา 

การ
ยอมรบั
ปัญหา
ร่วมกันของ
ชุมชน 

ทุนทาง
สังคมและ
ศักยภาพใน
การแก้ไข
ปัญหา 
(จ านวน)  

คะแนนรวม 
(น าคะแนนช่อง
ที่ ๓-๗ น ามา
บวกกัน) 

ล าดับ
ความส าคัญ
ของปัญหา 
(ระบุ
หมายเลข) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

(น้ าหนัก) 
(..........) 

 
 

  

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม         
๓.๑  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๓.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๓.๓  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๕.ด้านบริหารจัดการ         
๕.๑  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๕.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๕.๓  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๖. ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย         
๖.๑  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๖.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๖.๓  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๗. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน         
๗.๑  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    
๗.๒  (..........) (..........) (..........) (..........) (..........)    

  



 

๗๑ 
 

ตารางที่ ๒.๑๐ สรุปปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้านที่จัดเรียงล าดับความส าคัญ แนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ ทุนทางสังคม
ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๕ (๒) 
 

สรุปปัญหาและความต้องการเรียงล าดับ 
(เฉพาะประเด็น) ของหมู่บ้าน 

ความสอดคล้องของปัญหาตาม
โครงสร้าง ๗ ด้าน (ใส่เครื่องหมาย  

) 

แนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองตอ่
ปัญหาและความตอ้งการ 

ทุนทางสังคมที่เก่ียวข้อง 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ปัญหาที่ ๑............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๒............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๓............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๔............................................... 
      -   

      -   

      -   

ปัญหาที่ ๕............................................... 
      -   

      -   

      -   

  



 

๗๒ 
 

ส่วนที่ ๒.๔ ผลการด าเนินการพัฒนาหมู่บ้านในปีที่ผ่านมา 

 

ตารางที่ ๒.๑๑ สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาหมู่บ้านในปีท่ีผ่านมา  
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการระบุ ผลการด าเนินโครงการ ตามยุทธศาสตร์ งบประมาณ (งบประมาณ งบที่ใช้จริง งบคงเหลือ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิต ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น) 
ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
งบประมาณ งบที่ใช้จริง งบคงเหลือ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 

ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึ้น 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 



 

๗๓ 
 

ส่วนที่ ๒.๕ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

 
๑. วิสัยทัศน์ (ทิศทางการพัฒนา) 
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 
 
๒. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (ได้แก่ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ด้านบริหารจัดการ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน)๒ 
๒.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ......................................................................................... 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ......................................................................................... 
 

๒.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ......................................................................................... 
 

๒.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ......................................................................................... 
 

๒.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ...................................................................................... 
 
 
 

                                                           
๒
 ปรบัเพิม่จากส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง. (๒๕๕๕). คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้าน. 
ค้นเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑,จาก http://district.cdd.go.th/thawung/wp-content 



 

๗๔ 
 

๒.๖  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ..................................................................................... 
 

๒.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ ๑ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ......................................................................................... 
แนวทางการพัฒนาที่ ๓ ......................................................................................... 
 
 



 

๗๕ 
 

ตารางที่ ๒.๑๒ สรุปแผนงาน/โครงการภาพรวมของหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๖ (๑) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลิต
โครงการ) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร ์
โครงสร้าง ๗ ด้าน  

(ใส่เครือ่งหมาย  ) 

บทบาทการด าเนินการ  
(ใส่เครือ่งหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งที่มา 

ด้า
นส

งค
ม 
คุณ

ภา
พช

วีิต
 แ
ละ
 

(ส
ุขภ

าพ
) 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม
ชา
ติแ

ละ
สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
งแ
ละ
คว
าม

สง
บเ
รีย
บร

อ้ย
 

ด้า
นโ
คร
งส
ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 

อื่น
ๆ 
ระ
บ…ุ

…
 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งาน
อื่น 
(ระบุ) 

ใช้ ไม่ใช้ 

  
 

                 

  
 

                 

  
 

                 

  
 

                 

  
 

                 

สรุป                
 

  



 

๗๖ 
 

ตารางที่ ๒.๑๓ สรุปแผนงาน/โครงการภาพรวมของหมู่บ้าน 
ค าชี้แจง ให้นักวิชาการน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๖ (๒) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 
(ผลผลติ
โครงการ) 

ความสอดคล้องของ
ปัญหาตามโครงสร้าง  

๖ ด้าน  
(ใส่เครื่องหมาย  ) 

เทียบเคียงความสอดคล้องของแผนการด าเนินงานโครงการกับยุทธศาสตร์ 
ระดับหมู่บ้านท้องถิน่ จังหวดั ชาติ นานาชาติ และนโยบายทีเ่ก่ียวข้อง (ดูจากภาคผนวก ข) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

ยุทธศาสตร์
หมู่บ้าน 
(ระบุ..) 

๗ บริการ
สาธารณะ
ของ อปท. 
(ระบุ..) 

ยุทธศาสตร์
การด าเนิน 
งานของ 
ผู้บริหาร
อปท. 
(ระบุ..) 

ยุทธศาส
ตร์การ
ด าเนิน 
งานของ
จังหวัด 
(ระบุ..) 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 
(ระบุ..) 

SDGs 
(ระบุ
..) 

อื่นๆ  
(ระบ.ุ.) 

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

 
 

                

สรุป              



 

๗๗ 
 

ส่วนที่ ๖ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน  
 

ตารางที่ ๒.๑๔ สรุปแผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านแยกตามยุทธศาสตร์หมู่บ้าน/ชุมชน ภารกิจของอปท. ท้องถิ่น จังหวัด ชาติ นานาชาติ และที่เกี่ยวข้อง ( ให้
นักวิชาการน าใช้ข้อมูลจากตารางที่ ๑.๖ (๒)) 
 

๑. จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านสังคม คุณภาพชีวิต และ(สุขภาพ) 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณฃ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

สรุป         

 

  



 

๗๘ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านเศรษฐกิจ  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 

 



 

๗๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

  



 

๘๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

  



 

๘๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านบริหารจัดการ  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 

 



 

๘๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ โครงสร้างพื้นฐาน  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 

 



 

๘๓ 
 

๒. จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ ๗ บริการสาธารณะของ อปท. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๘๔ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

  



 

๘๕ 
 

๓. จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานของผู้บริหารอปท. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๘๖ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๘๗ 
 

๔. จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์การด าเนินงานของจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๘๘ 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๘๙ 
 

๕. จัดกลุ่มตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 



 

๙๐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ................................................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย (ผลผลติ

โครงการ) 

บทบาทการด าเนนิการ  
(ใส่เครื่องหมาย  ) งบประมาณ(ใส่

เครื่องหมาย  
)  

แหล่งท่ีมา 

ท าเอง ท าร่วม ท าให้ (ระบุ
หน่วยงาน) 

หมู่บ้าน อปท. หน่วย 
งานอื่น 
(ระบ)ุ 

ใช ้ ไม่ใช ้

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

            

            

            

            

สรุป         

 

 



 

๙๑ 
 

ส่วนที่ ๒.๗ การทบทวนแผนหมู่บ้าน ชุมชน 

 

ตารางที่ ๒.๑๕ การทบทวนแผนหมู่บ้านชุมชน 
ค าชี้แจง ให้ระบุวันเดือนปี ครั้งที่ด าเนินการทบทวนแผน มติที่ประชุมและสรุปจ านวนผู้เข้าร่วม 

วัน เดือน ป ี ทบทวนครั้งที่ มติที่ประชุม จ านวนผูเ้ข้าร่วม หมายเหต ุ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
การจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๓ 
 

 ส่วนที่ ๓  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
๑. แนวคิด หลักการ 

กระบวนการจัดการ และการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ด้วยยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ อาศัยแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจึง
ต้องเน้นการสร้างการเรียนรู้และการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรหลักในพื้นที่ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ทุก
ภาคส่วนได้ร่วมคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และน าไปปฏิบัติตามภารกิจและบทบาททั้งการท าเอง ร่วมกันท า 
และ สนับสนุนภาคส่วนอื่นๆท า อันจะท าให้ศักยภาพของทุกภาคส่วนถูกน ามาใช้อย่างสมบูรณ์ที่สุด  

การจัดการให้ได้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ครอบคลุม และสอดคล้องกับปัญหา ความจ าเป็นและความ
ต้องการ ควรมีกลไกของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการท าหน้าที่ก าหนด 
และสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล อ าเภอ จังหวัด นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และขับเคลื่อนการจัดท า
แผนพัฒนาด้วย   

แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีการด าเนินการทุกปีโดย  
๑) กระบวนการเลือกใช้ข้อมูล และข้อสรุปจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
๒) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาพรวมโครงสร้างชุมชน ข้อมูลงานบริการสาธารณะขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) ท าการเรียบเรียง สรุป เป็นข้อมูลตั้งต้น เข้าสู่การประชุมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔) ให้มีผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งผู้แทนหมู่บ้านประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก

สภาอปท. ผู้แทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ที่ตั้งในหมู่บ้าน  
๕) ร่วมกันจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา การตัดสินใจเลือก

ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี 
๖) พิจารณาโครงการ งาน กิจกรรมที่สอดคล้อง และต้องด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

และเป้าหมายการพัฒนา  
๗) จัดกลุ่มโครงการ งาน กิจกรรมโดยมีเงื่อนไขของงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ทรัพยากรการ

บริหาร เป็นกลุ่มโครงการที่สามารถด าเนินการได้เอง กลุ่มโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
อื่น กลุ่มโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากยุทธศาสตร์จังหวัด เป็นต้น  

๘) ด าเนินการจัดท ารายละเอียดโครงการงาน กิจกรรม ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน คือ เป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นโครงการ งาน 
กิจกรรมที่จะต้องท าในปีแรกเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  

 

๒. วัตถุประสงค ์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ 
๒.๑ ทบทวน กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒.๒ มีทักษะในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒.๓ มีแนวทาง ประกอบการจัดการข้อมูล และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

๓. วิธีด าเนินการ (เทียบเคียงกับคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดวัตถุประสงค์ 

ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุป รวบรวมยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
เสนอโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  



 

๙๔ 
 

๓.๒ เก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีองค์ประกอบข้อมูล ดังน้ี (๑) ข้อมูลตามกรอบการท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน สรุปเป็นภาพรวมต าบล (๒) ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านที่จัดเรียงล าดับความส าคัญแล้ว             
(๓) ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๔) ข้อมูลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน  ที่ด าเนินการใน พื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ แนวทางในตารางที่ ๓.๒ (๑)-(๓) 

๓.๓ จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามองค์ประกอบในตารางที่ ๓.๑ โดยคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ปลัดอปท. หัวหน้าส่วนการบริหารของอปท. ผู้แทนจาก
ประชาคม ๓ คน หัวหน้าส่วนบริหารที่รับผิดชอบจัดท าแผน เจาหนาที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย มีขั้นตอนการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังน้ี 

๓.๓.๑ สรุปข้อมูลภาพรวมต าบล ๓ ส่วน ดังน้ี (๑) ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน 
อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และ ด้านการเมือง
การปกครอง (๒) ข้อมูลศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการ
จัดการงบประมาณ รายรับ รายจ่าย (๓) สรุป และจัดล าดับความส าคัญโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
รายละเอียดข้อมูลที่ต้องสรุปและน าเสนอ  

๓.๓.๒ คณะท างานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา ความจ าเป็นและความต้องการ ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพที่ใช้ในการแก้ปัญหา จัดการเหตุที่มาของปัญหา โดยพิจารณาจากทุนทางสังคม ๖ ระดับในพื้นที่
ประกอบด้วยทุนทางสังคมระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กรชุมชน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ หมู่บ้าน 
ชุมชน ระดับต าบล และระดับเครือข่าย และข้อมูลที่ประกอบการออกแบบ วางแผนและด าเนินการ น าใช้
แนวทางการวิเคราะห์ในตารางที่ ๓.๓ 

๓.๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูล ๔ ชุดกิจกรรมหลัก ได้แก่  
(๑) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา น าใช้แนวทางในตารางที่ ๓.๔(๑)-(๓) 
(๒) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา น าใช้แนวทางในตารางที่  

 ๓.๕(๑)-(๖)และ๓.๖ 
(๓) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา น าใช้แนวทางใน 

 ตารางที่ ๓.๗-๓.๘ 
(๔) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี น าใช้แนวในตารางที่ ๓.๙-๓.๑๐ 

๓.๓.๔ ก าหนดโครงการ รายละเอียดกิจกรรมการพัฒนาตามแนวทางที่เลือก มีเกณฑ์การ
พิจารณา ตามความจ าเป็นเร่งด่วน ศักยภาพของพื้นที่และงบประมาณ และความเชื่อมโยงของกิจกรรม 
ระยะเวลา จ าแนกโครงการเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ ๑)โครงการที่อปท.ด าเนินการเอง ๒)กลุ่มโครงการที่อุดหนุน 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชนและภาคประชาชน ๓)กลุ่มโครงการที่เสนอขอการสนับสนุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และกลุ่มโครงการที่ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ เพื่อบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด ใช้แนวทางการวิเคราะห์ในตารางที่ ๓.๑๑ 

๓.๓.๕ จัดท าร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามองค์ประกอบในตารางที่ ๓.๑ 
 ๓.๔ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนา และ
รับฟังความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลวน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาใหสมบูรณตอไป           

๓.๕ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นน าร่างแผนพัฒนา ที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ ์
๔.๑ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้มีทักษะการเลือกใช้ข้อมูล เพ่ือการวิเคราะห์ เรียบเรียงสรุป ประกอบการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น  
๔.๒ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้มีแนวทาง ทิศทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นเครื่องมือการท างาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  



 

๙๕ 
 

 
แผนภาพที ่๓.๑ Typology ภาพรวมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 



 

๙๖ 
 

องค์ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
ตารางที่ ๓.๑ องค์ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

ประเด็น หัวข้อ และรายละเอยีด 
ปก 
 

 

ค าน า  
สารบัญ  
ส่วนที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑.๒วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการจัดท าแผน 
ขั้นตอนที่ ๒ การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๓ เก็บรวบรวมข้อมลู   และวิเคราะห์ข้อมูล 
ขั้นตอนที่ ๔ การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๕ การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ ๖ การจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
ขั้นตอนที่ ๗ การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติ 
๑.๔ ประโยชน์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๒ สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.๑ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 

- ข้อมูลประชากร 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สขุภาพ) 
- ด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
- ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
- ด้านการบริหารจัดการ 
- ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน อย่างน้อย ๑๐ เรื่อง ได้แก่ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู้สูงอายการดูแลเด็กปฐมวัย การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริม
ครอบครัวอบอุ่น การจัดการขยะ การจัดการภัยพิบัติ การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน การจัดการ
อาหารชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสาร
เสพติด การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น าใช้ข้อมูลตารางที่ 
๓.๒(๑) 
๒.๒ ข้อมูลศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการ
งบประมาณ รายรบั รายจ่าย น าใช้ข้อมูลตารางที่ ๓.๒(๒) 
๒.๓ สรุป จัดล าดับความส าคัญโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน น าใช้ข้อมูลตารางที่ ๓.๒
(๓) 
๒.๔ วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและความต้องการรายหมูบ่้าน เหตุที่มา และศักยภาพที่ใช้แก้ไข หรอื
จัดการกับปัญหา น าใช้ข้อมูลตารางที่ ๓.๓ 

ส่วนที่  ๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปทีี่ผ่านมา 
 ๓.๑ สรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่าย ตารางที่ ๓.๔(๑) 

๓.๒ สรุปการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร์ ตารางที่ ๓.๔ (๒) 
๓.๓ ประเมินผลการด าเนินโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา ตารางที่ ๓.๔(๓) 



 

๙๗ 
 

ประเด็น หัวข้อ และรายละเอยีด 
ส่วนที่ ๔ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  

 ๔.๑ สอบทานและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา ตารางที่ ๓.๕(๑)-(๖)   
๔.๒ สรุปเป็น วิสัยทัศน์การพัฒนา พันธกิจ 
๔.๓ ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และก าหนดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยดึงข้อมูลจากการตรวจสอบในตารางท่ี ๓.๕  
น าใชต้ารางที่ ๓.๖  
๔.๔ วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินและติดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น น าใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในตารางที่ ๓.๗ และสรุปคะแนนรวมจากการ
วิเคราะห์ตารางที่ ๓.๘ 
๔.๕ การเลือกแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองแต่ละยุทธศาสตร์ในช่วงสี่ปี  
น าใชต้ารางที่ ๓.๙ 
๔.๖ สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ น าใชต้ารางที่ ๓.๑๐ 

ส่วนที่  ๕   บัญชีโครงการพัฒนา น าใช้ตารางที่ ๓.๑๑ 
ส่วนที่  ๖ การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล 
 ๖.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

๖.๒ การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
๖.๓ การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๙๘ 
 

ตารางที่ ๓.๒ แนวทางการสรุป รวบรวมข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมตรวจสอบข้อมูลที่น าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ประกอบด้วย ๓ ส่วน 
ได้แก่ (๑) ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน (๒) ข้อมูลศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดการงบประมาณ รายรับ รายจ่าย และ (๓) สรุป จัดล าดับ
ความส าคัญโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 
ตารางที่ ๓.๒(๑) ข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นปัญหาของชุมชน สรุปเป็นภาพรวมต าบล (น าใช้แนวทางใน
ส่วนท่ี ๑ และข้อมูลภาพรวมทุกหมู่บ้านจากส่วนที่ ๒) 
 

ข้อมูล รายละเอียด 
ข้อมูลประชากร ๑. จ านวนและร้อยละของประชากรในพื้นที่ จ าแนกตามช่วงอายุและเพศ 

๒. จ านวนและร้อยละประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม กลุ่มผู้ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
กลุ่มตามสิทธิและสวัสดิการ 

ด้านเศรษฐกิจ ๑. รายได้เฉลี่ยประชากร(บาทต่อคนต่อปี) 
๒. รายได้เฉลี่ยครัวเรือน(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
๓. รายจ่ายเฉลี่ยประชากร(บาทต่อคนต่อปี) 
๔. รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน(บาทต่อครัวเรือนต่อปี) 
๕. จ านวนและร้อยละประชากรที่ยากจน (มีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนของประเทศ)  
๖. จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน  
๗. จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีภาระหนี้สนิจ าแนกตามประเภทของสาเหตุการเป็นหนี้  
๘. จ านวนและร้อยละของประชากรที่ประกอบอาชีพหลัก  
๙. อัตราการว่างงาน 
๑๐. จ านวนและร้อยละครัวเรือนที่มีการออม 
๑๑. จ านวนและร้อยละของแหล่งเงินการออมของครัวเรือน 
๑๒. จ านวนและร้อยละของครัวเรือนจ าแนกตามสิ่งอ านวยความสะดวกในครัวเรือน 
๑๓. ทุนทางสังคม และศักยภาพจัดการกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
๑๔. จ านวนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน .............. โครงการ 
๑๕. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย ............. โครงการ 

ด้านสังคม
คุณภาพชีวติ 
และ (สุขภาพ) 

๑. ความหนาแน่นของประชากร 
๒. อัตราส่วนเพศของประชากร 
๓. อัตราพ่ึงพิงรวม  
๔. จ านวนและร้อยละประชากรแยกตามสถานภาพการสมรส 
๕. จ านวนและร้อยละของประชากรที่นับถือศาสนา 
๖. จ านวนและร้อยละสถานนะ การอยู่อาศัยของประชากร 
๗. จ านวนและร้อยละประชากร แยกตามการได้รบัการศึกษา 
๘. จ านวนและร้อยละประชากรที่จบการศึกษา แยกตามระดับการศึกษา 
๙. จ านวนและร้อยละประชากรที่ก าลังการศึกษา แยกตามระดบัการศึกษา 
๑๐. จ านวนและร้อยละของครวัเรอืน ที่มีช่องทางการสื่อสารกันของครัวเรือน 
๑๑. จ านวนและร้อยละของผู้ติดสารเสพติดในพื้นท่ี  
๑๒. ประเภท และจัดล าดบัสารเสพติดที่พบในพื้นที ่จากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยที่สุด 
๑๓. จ านวนและร้อยละของประชากรที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 
๑๔. จ านวนและร้อยละคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ และได้รับเบี้ยยังชีพ 
๑๕. จ านวนผู้ท่ีได้รบับัตรสวัสดิการแห่งรฐั 
๑๖. จ านวนเด็กท่ีได้รบัเงนิอุดหนนุคา่เลี้ยงดูต้ังแต่แรกเกิด 
๑๗. จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจ าแนกตามลักษณะพฤติกรรม 
๑๘. จ านวนและร้อยละของสมาชิกครัวเรอืนที่มคีวามเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ 



 

๙๙ 
 

ข้อมูล รายละเอียด 
๑๙. จ านวนและร้อยละของประชากรที่มีการเจบ็ป่วยเรื้อรัง 
๒๐. อัตราส่วนบุคลากรวชิาชีพท่ีปฏิบัติงานประจ าในพืน้ที่ต่อประชากรเป้าหมาย 
๒๑. อัตราส่วนบุคลากรสาธารณสุข ๑ คน: ประชากร ......... คน 
๒๒. อัตราส่วนพยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ ๑ คน: ประชากร ......... คน 
๒๓. อัตราส่วนอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ๑ คน : ต่อ ......ครัวเรือน 
๒๔. สถานบริการสุขภาพในชมุชนทีม่ีมาตรฐาน ............... แห่ง 
๒๕. คลินิกเอกชน (แพทย์ พยาบาล) ที่เปิดด าเนนิการ ............... แห่ง 
๒๖. ร้านขายยาท่ีด าเนินการโดยเภสชักรที่มีใบอนุญาต ............... แห่ง  
๒๗. ทุนทางสังคม และศักยภาพกบัการจัดการที่เกี่ยวข้องกบัด้านสงัคมคุณภาพชีวิต 

และ (สุขภาพ) 
๒๘. ทุนทางสังคม และศักยภาพในการช่วยเหลือครอบครัว  
๒๙. ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพ ความรู้ภมูิปัญญา(หัตถกรรม ศิลปะการแสดง การศึกษา 

ความเชือ่ ความศรัทธา เป็นต้น) 
ด้านทรพัยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. จ านวนครัวเรือนทีม่ีการจัดการสภาวะแวดล้อม  
๒. จ านวนครัวเรือนทีม่ีการจัดการขยะ 
๓. จ านวนครัวเรือนทีม่ีการจัดการมลพิษครัวเรือน 
๔. จ านวนและร้อยละของครวัเรอืนจ าแนกตามการจัดการน้ า 
๕. จ านวนและร้อยละของครวัเรอืนจ าแนกตามการจัดการพลังงานทางเลือก 
๖. ทุนทางสังคม และศักยภาพจัดการกับสถานการณ์ด้านสภาวะแวดล้อม 
๗. จ านวนโครงการ/ กิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

การปลูก ป่าทดแทน การคัดแยกและจัดการขยะ เป็นต้น 
ด้านความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

๑. จ านวนและร้อยละของสมาชิกในครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
๒. จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีกรณีพิพาท 
๓. ทุนทางสังคม และศักยภาพกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับด้านความมั่นคงและความ

สงบเรียบร้อย 
๔. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การต้ังเวร

ยามรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ การหาข่าว การสร้าง
เครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหมู่บ้านข้างเคียง เป็นต้น ....... โครงการ 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

๑. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างกฎกติกาของหมู่บ้าน การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร การตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานต่าง ๆ ของหมู่บ้าน เป็น
ต้น .......... โครงการ 

ข้อมูล
สถานการณ์ที่
เป็นปัญหาของ
ชุมชน 

ข้อมูลเฉพาะประเด็น (ภาคผนวก ก) 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
๒. การดูแลเด็กปฐมวัย 
๓. การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
๔. การจัดการขยะ 
๕. การจัดการภัยพิบัติ 
๖. การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน 
๗. การจัดการอาหารชุมชน 
๘. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
๙. การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
๑๐. การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 



 

๑๐๐ 
 

ตารางที่ ๓.๒ (๒) ข้อมลูศักยภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และการจัดการ
งบประมาณ รายรบั รายจ่าย 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
อปท. ………………………………….อ าเภอ…………….จังหวดั…………………………… ส ารวจ
เมื่อวนัที่……………………เดือน…………...………………………….พ.ศ. ……… 
๑. ขอ้มูลด้านการเมืองการบริหาร  

๑.๑ สภาพทั่วไป  
จัดตั้ง อปท.เมื่อ…………อยู่ในเขตพื้นท่ีของต าบล……………ขนาดพื้นท่ี….....…..ตร.กม. ความ

หนาแนน่ประชากร......คนต่อตร.กม.  
อาณาเขต  

ทิศเหนือจด   ต าบล. ………… อ าเภอ. ………… จังหวัด.............  
ทิศใตจด       ต าบล. ………… อ าเภอ. ………… จังหวัด.............  
ทิศตะวันออกจด ต าบล. ……… อ าเภอ………… จังหวัด ……….. 
ทิศตะวันตกจด   ต าบล. ……… อ าเภอ………… จังหวัด………....  

เปลี่ยนแปลงเขตครั้งลาสุดเมื่อ………… พื้นที่เดิมก่อนเปลี่ยนแปลงเขตขนาด… ตร.กม. ระยะห่าง
จากจังหวัด……… กม. ในเขต อปท.มีจ านวน………หมูบา้น (ส ารวจเมื่อ พ.ศ. …) 

๑.๒ อตัราก าลงั  
๑. ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิน่ รวมทั้งสิน้ จำนวน………คน  
๒. ลูกจา้งประจ า    รวมทั้งสิ้น จ านวน………คน  
๓. ลูกจ้างชั่วคราว  รวมทั้งสิ้น จ านวน………คน  
๔. อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน  จ านวน…… คน  

(  ) มี     (  ) ไม่มี   นายก อปท. มาจากการเลือกตั้ง  
๑.๓ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
๑. รถยนต์ดับเพลิง……………………. คัน  
๒. เรือยนต์ดับเพลิง……….……………คนั  
๓. รถยนตบ์รรทุกเครื่องยนต์ดบัเพลิงชนิดหาบหาม.….…... คัน  
๔. รถยนตบ์รรทุกน้ า……………… คัน  
๕. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม.……………… เครื่อง  
๖. รถยนตห์อสูงหรือรถกระเชา.………………   คัน  
๗. รถยนตกู์ภัยพร้อมอปุกรณ์ช่วยชีวิต.………..    คัน 
๘. เรือทองแบนส าหรับติดตั้งเครือ่งดับเพลงิชนิดหาบหาม.……ล า  
๙. อัตราก าลังเจาหนาท่ีดับเพลิง.………………………  คน   

๙.๑) พนักงานสวนทองถิ่น..……………… คน   
๙.๒) ลูกจ้างประจ า..……………… …… คน   
๙.๓) ลูกจ้างชั่วคราว..…………………… คน  

๑๐. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย..……  คน  
๑๑. ในรอบปทีผ่่านมามีการปฏิบัติหนาท่ี..………  ครั้ง  
๑๒. ความเสยีหายในรอบปที่เกิดขึ้น.……………  ครั้ง  
๑๓. ในรอบปทีผ่่านมามีการฝึกซอ้ม……………… ครั้ง  
๑๔. ในปงบประมาณที่ผ่านมาตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น.……………  บาท  
๑๕. ในปงบประมาณนี้ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ทั้งสิ้น.…………………… บาท  
๑๖. วิทยุสื่อสาร.……………………  เครื่อง   

 ๑๖.๑) ชนิด.………………………จ านวน………..  เครือ่ง 
 ๑๖.๒) ชนิด.………………………จ านวน…………เครือ่ง  
 ๑๖.๓) ชนิด.………………………จ านวน………....เครือ่ง 
 ๑๖.๔) ชนิด….………………… ...จ านวน………..  เครือ่ง    
 ๑๖.๕) ชนิด.……………………… จ านวน………    เครื่อง  



 

๑๐๑ 
 

๑.๔ การสื่อสาร 
๑. จ านวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล...............หมายเลข 
๒. จ านวนโทรศัพท์สาธารณะ...............หมายเลข 
๓. จ านวนโทรศัพท์ท้องถิ่น...............หมายเลข 

๒. ขอ้มูลพื้นฐานดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดลอม)  
ถนน  

๑.๑ ถนนในความรบัผิดชอบของกรมทางหลวง  จ านวน. ………… สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรัง จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๑.๒ ถนนในความรบัผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวน..…….  สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรัง จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๑.๓ ถนนในความรับผิดชอบของ กรป.กลาง จ านวน……….. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรัง จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๑.๔ ทางหลวงทองถิ่น จ านวน……………. สาย  
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรัง จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

๑.๕ ถนนของทองถิ่น…………. สาย 
สภาพถนน คอนกรีต จ านวน……….สาย    ระยะทาง ……… กม.                          
 ราดยาง จ านวน..……....สาย    ระยะทาง ……… กม.                               
 ลูกรัง จ านวน ……....… สาย    ระยะทาง ……… กม. 

ประปา  
๑. ครัวเรือนที่ใชบริการน้ าระปา จ านวน…… หลังคาเรือน  
๒. หน่วยงานเจาของกิจการประปา  

๒.๑ ของสวนทองถิ่น…………แหง   
๒.๒ ประปาภมูิภาค…….…… แหง                                                
๒.๓ ประปาหมูบ้าน………..… แหง  

๓. น้ าประปาท่ีผลิตได้ จ านวน………ลบ.ม./วัน 
๔. น้ าประปาท่ีตองการใช้ จ านวน.......ลบ.ม./วนั   
๕. แหล่งน้ าดิบส าหรบัผลิตน้ าประปา คือ (   )แหล่งน้ าใต้ดิน   (   )แหลง่น้ าผิว 
๖. มีแหล่งน้ าส าหรับผลิตน้ าประปาหรือไม่  (   ) ไม่มี     (   ) มี ระบุ............  
ไฟฟา  
๑. ครัวเรือนทีม่ีไฟฟาใช…………หลังคาเรือน  ไม่มีไฟฟาใช……….. หลังคาเรือน  
๒. ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟาสาธารณะ จ านวน..........สาย   
๓. ถนนในเขต อปท. ที่ไมม่ีไฟฟาสาธารณะ จ านวน..........สาย     
แหล่งน้ า 
๑. ล าห้วย..........แห่ง ๕. ล าคลอง..........แห่ง ๙. ฝาย.......แหง่ 
๒. หนองน้ า..........แห่ง ๖. บ่อบาดาล ..........แหง่ ๑๐. เหมือง.......แห่ง 
๓. สระน้ า ..........แหง่ ๗. บึง ..........แหง่ ๑๑. อื่น ๆ........แห่ง 
๔. บ่อน้ าต้ืน ..........แหง่ ๘. อ่างเก็บน้ า ..........แหง่  
การระบายน้ า 
จ านวนราง/ท่อระบายน้ า  ...................แห่ง รวมระยะทาง.........กม. 



 

๑๐๒ 
 

๑. ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าท้ัง ๒ ด้านถนน จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
๒. ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ าด้านเดียว จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
๓. ถนนที่ไม่มรีาง/ท่อระบายน้ า จ านวน........สาย ระยะทาง...........กม. 
๔. บริเวณท่ีมนี้ าท่วมถึง จ านวน........แห่ง  
๕. ระยะเฉลีย่ที่น้ าท่วมขังนานที่สุด.........วัน ช่วงเดือน................  
๖. สาเหตุของน้ าท่วมขังเกิดจาก.................................................................................. 
๗. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไดม้ีการท าความสะอาดราง/ท่อระบายน้ า 
(   )ปีละ ๓ ครั้งขึ้นไป (   )ปีละ ๒ ครั้ง (   )ปีละ  ๑ ครั้ง (   )๒ ปีต่อครั้ง 
(   )อื่น ๆ ระบุ ................................. 
น้ าเสีย 
๑. วิธีบ าบดัน้ าเสยีโดยวิธี   (   )ด าเนินการเอง   (   ) จ้างเอกชน  (   ) อื่น ๆ………………  
๒. ปริมาณน้ าเสีย ...............ลบ.ม./วัน ปรมิาณทีบ่ าบัดได้.............ลบ.ม./วนั 
๓. ทางระบายน้ าหลักในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได้แก่  (ระบุชื่อ  ที่ต้ัง  ความยาว) 

๒.๑ ชื่อ........................... ที่ต้ัง....................... ความยาว...................เมตร 
๒.๒ ชื่อ.......................... ที่ต้ัง....................... ความยาว...................เมตร 
๒.๓ ชื่อ.......................... ที่ต้ัง....................... ความยาว...................เมตร 

๔. ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ใช(้ถ้ามีใหร้ะบุ)...........................จ านวน........................แห่ง 
๕. น้ าเสียที่บ าบัดได้ จ านวน................ ลบ.ม./วัน 
๖. ค่าซ่อมเครือ่งจักร/เครือ่งมอื ในการก าจัดน้ าเสีย........... บาทต่อเดือน 
๗. พนักงานปฏิบัติหน้าท่ีบ าบัดน้ าเสีย ..................คนต่อวัน 
๘. ค่าจ้างพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีบ าบัดน้ าเสียทุกคน(รวม).....................บาทต่อเดอืน 
๙. ค่าธรรมเนียมจัดเก็บในการบ าบัดน้ าเสีย...............บาทต่อเดอืนต่อหลังคาเรือน 

๓. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม 
๑. พื้นท่ีท านา ...................ไร่  ผลผลิต..................ตันต่อป ี
๒. พื้นท่ีท าสวน..................ไร ่
พืชส าคัญ 

๑. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี
๒. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี
๓. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี

๓. พื้นท่ีท าไร่ .................ไร ่
พืชส าคัญ 

๑. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี
๒. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี
๓. ชื่อ....................... จ านวน..............ไร ่ ผลผลิต............ตันต่อป ี

๔. ปศุสัตว ์
จ านวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ 

๔.๑ โค..............ตัว ๔.๓ กระบือ..............ตัว ๔.๕ สุกร................ตัว 
๔.๒ เป็ด............ตัว ๔.๔ ไก่ ...................ตัว ๔.๖ อื่น ๆ................ 

๕. ประมง 
๕.๑ แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธ์สัตว์น้ า………..แห่ง พื้นท่ี........ไร ่
๕.๒ สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน์้ าเอกชน..................แห่ง พื้นท่ี........ไร ่
๕.๓ ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา จ านวน...........แห่ง  
๕.๔ ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง..........ตันตอ่ปี.  
๕.๕ ผลผลิตสัตว์น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ..........ตันต่อป ี  

๖. อุตสาหกรรม 
๖.๑ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่......แห่ง คนงาน ๒๐๐ คนขึ้นไป ทรัพย์สนิเกินกว่า ๕๐ 



 

๑๐๓ 
 

ล้านบาทขึ้นไป 
๖.๒ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง.....แห่ง คนงาน ๑๐-๔๙ คนขึ้นไป ทรัพยส์ินถาวร๑๐-

๕๐ ล้านบาท 
๖.๓ จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก.....แหง่ คนงานต่ ากว่า ๑๐ คน ทรัพย์สนิถาวรไม ่

เกิน ๑ ล้านบาท 
กิจการอุตสาหกรรม ๑)......................................................................... 
 ๒)......................................................................... 
 ๓)......................................................................... 

๗. การพาณิชย ์
๗.๑ ธนาคาร....................แห่ง ๗.๕ สถานีบริการน้ ามัน....................แห่ง 
๗.๒ บรษิัท......................แหง่ ๗.๖ ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสนิค้า...........แห่ง 
๗.๓ ห้างหุ้นสว่นจ ากัด....................แห่ง ๗.๗ ตลาดสด ....................แหง่ 
๗.๔ ร้านค้าต่าง ๆ....................แห่ง ๗.๘ โรงฆ่าสัตว์ ....................แหง่ 

๘. สถานบริการ  
โรงแรม.....................แห่ง โรงภาพยนตร์.................แห่ง 
ร้านอาหาร.................แห่ง สถานีขนส่ง....................แห่ง 
อื่น ๆ............................................  

๙. การคลัง 
รายรับ รวมทั้งสิ้น......................................................บาท แยกเป็น 
 ๑) ภาษีท้องถิ่นจดัเกบ็เอง รวมทั้งสิ้น .............................บาท 
 ๑.๑) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน .............................บาท 
 ๑.๒) ภาษบี ารุงทองที ่ .............................บาท 
 ๑.๓) ภาษีป้าย .............................บาท 
 ๑.๔) อากรการฆาสัตว .............................บาท 
 ๒) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบงสรรให รวมทั้งสิ้น .............................บาท 
 ๒.๑) ภาษมีูลคาเพิ่ม .............................บาท 
 ๒.๒) ภาษีสุรา .............................บาท 
 ๒.๓) ภาษีสรรพสามิต .............................บาท 
 ๒.๔) ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต์หรอืลอเลื่อน .............................บาท 
 ๓) รายไดห้มวดอื่น  รวมทั้งสิ้น .............................บาท 
 ๓.๑) คาธรรมเนียม ใบอนุญาตและคปรับ .............................บาท 
 ๓.๒) รายไดจ้ากทรัพย์สิน .............................บาท 
 ๓.๓) รายได้จากสาธารณปูโภคและกิจการพาณิชย ์ .............................บาท 
 ๓.๔) รายได้เบ็ดเตลด็ .............................บาท 
 แยกเปน็  
 เงินบริจาค .............................บาท 
 อื่น ๆ....... .............................บาท 
 ๔) รายได้หมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น  
 ๔.๑) เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ .............................บาท 
 ๔.๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ .............................บาท 
 ๔.๓) เงินอุดหนนุพัฒนาจังหวดั .............................บาท 
 ๕) รายรบัจากกิจการเฉพาะการ และกิจการพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น ..................บาท 
 ๕.๑) กิจการประปา .............................บาท 
 ๕.๒) การจ าหน่ายเนื้อสัตว .............................บาท 
 ๕.๓) การจ าหน่ายน้ ามันเชื้อเพลิงและแกส .............................บาท 
 ๕.๔) สถานธนานุบาล .............................บาท 
 ๕.๕) กิจการขนส่ง .............................บาท 



 

๑๐๔ 
 

 ๕.๖) กิจการโรงแรม .............................บาท 
 ๕.๗) อื่น ๆ........... .............................บาท 
เงินสะสม รวมท้ังสิ้น .............................บาท 
 ๑) เงินสะสมเกบ็รักษาไว้เอง .............................บาท 
 ๒) เงนิสะสมสง่สมทบ ก.ส.ส. .............................บาท 
รายจ่าย รวมท้ังสิ้น .............................บาท 
 ๑) งบกลาง .............................บาท 
 ๒) รายจ่ายประจ าป ี .............................บาท 
 ๓) รายจ่ายเพื่อการลงทุน .............................บาท 
รายจ่ายบางประเภท  
 ๑) เพื่อการศึกษา .............................บาท 
 ๒) เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย .............................บาท 
 ๓) เพื่อการปองกันและระงบัอัคคีภัย .............................บาท 
 ๔) เพื่อการบรรเทาอุบัติภยัต่าง ๆ .............................บาท 
 ๕) เพื่อการสงเสรมิอาชีพราษฎร .............................บาท 
 ๖) เพื่อการบ ารุงทางบก .............................บาท 
 ๗) เพื่อการบ ารุงทางน้ า .............................บาท 
 ๘) เพื่อการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ย 
.............................บาท 

 ๙) เพื่อการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน .............................บาท 
 ๑๐) เพื่อการสงเสริมการกีฬา .............................บาท 
 ๑๑) เพื่อการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น .............................บาท 
 ๑๒) เพื่อการบูรณะและก่อสร้างสาธารณประโยชน ์ .............................บาท 
       (๑)................ จ านวน....................บาท 
       (๒)............... จ านวน....................บาท 
       (๓) ............... จ านวน....................บาท 
 ๑๓) รายจ่ายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น .............................บาท 
       (๑)................ จ านวน....................บาท 
       (๒)............... จ านวน....................บาท 
       (๓) ............... จ านวน....................บาท 
รายจ่ายเพื่อกิจการเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย  
 เพื่อกิจการประปา .............................บาท 
 เพื่อกิจการสถานธนานุบาล .............................บาท 
 เพื่อการจ าหน่ายเนื้อสัตว .............................บาท 
 เพื่อกิจการขนสง .............................บาท 
 เพื่อการจ าหน่ายน้ ามันเชือ้เพลงิและแกส .............................บาท 
 เพื่อกิจการโรงแรม .............................บาท 
 อื่น ๆ.................... .............................บาท 

 
๑. ขอ้มูลประชากร 

รายการ ปีปัจจุบัน ปีท่ีแล้ว ๒ ปีท่ีแล้ว 
จ านวนประชากรชาย(คน)    
จ านวนประชากรหญิง(คน)    
จ านวนรวมประชากร(คน)    
จ านวนหลังคาเรือน(คน)    

 



 

๑๐๕ 
 

๒. การศึกษา 
๒.๑ โรงเรียน ๑) สังกัดกรมสามัญศึกษา .................. แห่ง  
 ๒) สังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ............. แห่ง  
 ๓) เอกชน .................. แห่ง  
 ๔) อื่น ๆ..................  
๒.๒ โรงเรยีนระดับอนบุาล  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๓ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดอปท.................แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๔ โรงเรียนระดับประถม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๕ โรงเรียนขยายโอกาส   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๖ โรงเรียนมัธยม   รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๗ วิทยาลัย  รัฐบาล.................. แห่ง เอกชน...............แห่ง  
๒.๘ สถานพักผ่อนหยอ่นใจ  

(๑) สนามกฬีาท้องถิ่น..........แห่ง (๓) สวนสาธารณะ ..........แหง่  
(๒) สนามกีฬาเอกชน..........แห่ง (๔) สวนสุขภาพ ..........แห่ง  
(๕) อื่น ๆ ระบุ ...................แห่ง   

๓. สาธารณสขุ 
โรงพยาบาล รัฐบาล...............แห่ง เตียงคนไข้ ..........แห่ง 
 เอกชน...............แหง่ เตียงคนไข ้..........แหง่ 
 อื่น ๆ ระบุ...................... เตียงคนไข ้..........แหง่ 
ศูนย์บริการสาธารณสขุ/รพ.สต.......แห่ง คลินิก ..........แหง่ 
๔. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
๔.๑ วิธีการจัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอย  โดยมี (   )จัดเกบ็เอง     (   )จางเอกชน  
๔.๒ ปริมาณขยะมลูฝอย.................... ตันต่อวัน  
๔.๓ รถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอย  ขนาดความจุ..............ลบ.หลา   ขนาดความจุ..............ลบ.หลา         
                      ขนาดความจุ..............ลบ.หลา  
๔.๔ รถเข็นเพื่อเกบ็และขนขยะมูลฝอย.........คัน ถังรองรบัขยะมูลฝอย.......................... ใบ  
๔.๕ พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย.............................. คน  
๔.๖ มีที่ดินส าหรับทิ้งขยะมูลฝอย...................ไร มีเตาเผาขยะมูลฝอย............................ เตา  
๔.๗ รถยนต์เก็บและขนสิ่งปฏิกลู......................................... คัน  
๔.๘ สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล........................แหง  มีถังเก็บรวมทิ้ง................................... ถัง 
การเก็บคาธรรมเนียม ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล  
      (๑) หลังคาเรอืน.............................................................. บาท/เดือน  
      (๒) รานคา.................................................... บาทต่อเดือน  
      (๓) โรงงานอุตสาหกรรม...................................บาทต่อเดือน 
      (๔) อื่น ๆ (ระบ)ุ .............................................บาทต่อเดือน 



 

๑๐๖ 
 

ตารางที่ ๓.๒ (๓) สรุป จัดล าดับความส าคัญโครงการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

(ตัวอย่าง) การสรุป เรียงล าดับความส าคัญโครงการในแผนพฒันาหมู่บ้าน 

 
 

 



 

๑๐๗ 
 

ตารางที่ ๓.๓ วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและความต้องการรายหมู่บ้าน เหตุที่มา และศักยภาพที่ใช้แก้ไข หรือจัดการกับปัญหา กับการสร้างผลกระทบโครงสร้างพื้นฐาน
ของชุมชน ๖ ด้าน 
ค าชีแ้จง ทีมงานร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ เหตุที่มาของปัญหา และศักยภาพที่ใช้แก้ปัญหา โดยพิจารณาจากทุนทางสังคม ๖ ระดับในพื้นที่
ประกอบด้วย ทุนทางสังคมระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กรชุมชน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ หมู่บ้าน ชุมชน ระดับต าบล และระดับเครือข่าย   
 

หมู่บ้าน 
สถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่

(ระบ)ุ 

โครงสร้างพื้นฐาน ๖ ด้านของชุมชน 
 (ใส่เครื่อง ) 

เหตุ ที่มา (ระบุข้อมูลสนับสนุน 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัดส่วน) 

 
 
 

ศักยภาพที่ใช้แก้ปัญหา 
(ระบุทุนทางสงัคม ๖ ระดับ) 

ด้า
นส

งค
มแ

ละ
คุณ

ภา
พช

วีิต
 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม
ชา
ติ

แล
ะส
ิ่งแ
วด
ล้อ

ม 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
งแ
ละ
คว
าม

สง
บเ
รีย
บร

อ้ย
 

ด้า
นโ
คร
งส
ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 

หมู่ที่......ช่ือ

.........  

๑) ......................................         

๒) ......................................          

๓) ......................................         

หมู่ที่......ช่ือ

.........  

๔) ......................................         

๕) ......................................          

๖) ......................................         

หมู่ที่......ช่ือ

.........  

๗) ......................................         

๘) ......................................          

๙) ......................................         

หมู่ที่......ช่ือ ๑๐) ......................................         



 

๑๐๘ 
 

หมู่บ้าน 
สถานการณ์ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที ่

(ระบ)ุ 

โครงสร้างพื้นฐาน ๖ ด้านของชุมชน 
 (ใส่เครื่อง ) 

เหตุ ที่มา (ระบุข้อมูลสนับสนุน 
จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สัดส่วน) 

 
 
 

ศักยภาพที่ใช้แก้ปัญหา 
(ระบุทุนทางสงัคม ๖ ระดับ) 

ด้า
นส

งค
มแ

ละ
คุณ

ภา
พช

วีิต
 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม
ชา
ติ

แล
ะส
ิ่งแ
วด
ล้อ

ม 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
งแ
ละ
คว
าม

สง
บเ
รีย
บร

อ้ย
 

ด้า
นโ
คร
งส
ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 

.........  ๑๑) ......................................          

๑๒) ......................................         

อื่น ๆ...........  ๑๓)          

๑๔)          

๑๕)          

๑๖)          

 รวมรายด้าน         

  



 

๑๐๙ 
 

ตารางที่ ๓.๔ การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา  
ตารางที่ ๓.๔(๑)สรุปการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่าย 
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมสรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และเบิกจ่ายงบประมาณ ตามรอบแผนแต่ละรอบปี 
 

รายการ ปีงบประมาณ............ ปีงบประมาณ............ ปีงบประมาณ............ ปีงบประมาณ............ 
๑. ตัง้งบประมาณรายรับไว้       

 
 
 

   

๒. ประมาณการรายจ่ายไว้       
 
 
 

   

๓. รายรับจริง                      
 
 
 

   

๔. รายจ่ายจริง  
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๐ 
 

ตารางที่ ๓.๔ (๒) สรุปการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ แยกตามยุทธศาสตร ์
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมสรุปการด าเนินตามแผนในแต่ละยุทธศาสตร์ แยกตามรอบปี  
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ........ ปีงบประมาณ........ ปีงบประมาณ........ ปีงบประมาณ........ รวม 
จ านวน

โครงการที่
ปรากฎอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฎอยู่
ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฎอยู่ใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฎอยู่ใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

จ านวน
โครงการที่
ปรากฎอยู่ใน
แผน 

จ านวน
โครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
 

          

๒. การพัฒนาด้านจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรยีบร้อย 

 

          

๓. อื่น ๆ........... 
 

          

๔. อื่น ๆ........... 
 

          

๕. อื่น ๆ........... 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๑ 
 

ตารางที่ ๓.๔(๓) ประเมินผลการด าเนินโครงการในรอบปีท่ีผ่านมา 
ค าชีแ้จง ใหร้ะบุผลการด าเนินโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ งบประมาณ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ ผลผลิตผลลัพธ์ในรอบท่ีที่ผ่านมา 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งบประมาณ งบที่ใช้จริง งบคงเหลือ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค ์ ผลผลิต 
ผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึ้น 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
  



 

๑๑๒ 
 

ตารางที่ ๓.๔(๔) ประเมินผลโครงการ ตามกรอบ ทิศทางการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์(ตามแนวทางการประเมินผลโครงการ คู่มือการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมตรวจสอบกรอบการประเมินโครงการ และก าหนดค่าการประเมินในแต่ละเกณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินการด าเนินโครงการในรอบปี
ที่ผ่านมา และท าการประเมินรายโครงการ แยกตามยุทธศาตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาโครงการในการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๑.เกณฑ์ความก้าวหนา้ผลผลติเทียบกับ
เป้าหมายรวมในช่วงเวลา 
จ านวนกิจกรรมแลว้เสร็จ 
ทรัพยากรท่ีใช้ไปในช่วงเวลา 
ระยะเวลาท่ีใช้ไป 

๒.เกณฑ์ประสิทธิภาพ 
สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย 
ผลิตภาพต่อก าลังคน 
ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา 
การประหยัดทรัพยากรการจดัการ 
 

๓.เกณฑ์ประสิทธผิล 
ระดับการบรรลเุป้าหมาย 
ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับความพึงพอใจ 

๔.เกณฑ์ผลกระทบ 
คุณภาพชีวิต 
ทัศนคติและความเข้าใจ 
การเปลีย่นแปลงพฤติกรรม 

๕.เกณฑ์ความสอดคล้อง 
ประเด็นปัญหาหลัก 
มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไข
ปัญหา 
ความต้องการหรอืข้อเรียกรอ้ง
ประชากรกลุม่เป้าหมาย 

๖.เกณฑ์ความยั่งยืน 
ความอยูร่อดด้านเศรษฐกิจ 
สมรรถนะด้านสถาบัน 
ความเป็นไปไดใ้นการขยายผล 

๗.เกณฑ์ความเป็นธรรม 
ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ 
ความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ความเป็นธรรมระหว่างชนรุน่ 
 
 

๘.เกณฑ์ความเสยีหายระหว่างโครงการ 
ผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้ม 
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
ผลกระทบด้านสงัคม และวฒันธรรม 
 
 

 
ยุทธศาสตร์/โครงการ ๑.เกณฑ์

ความก้าวหน้า 
๒.เกณฑ์

ประสิทธิภาพ 
๓.เกณฑ์

ประสิทธิผล 
๔.เกณฑ์
ผลกระทบ 

๕.เกณฑ์ความ
สอดคล้อง 

๖.เกณฑ์ความ
ยั่งยืน 

๗.เกณฑ์ความ
เป็นธรรม 

๘.เกณฑ์ความเสยีหาย
ระหว่างโครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑...............        
๑. โครงการ....         
๒. โครงการ....         
๓. โครงการ....         
๔. โครงการ....         
ยุทธศาสตร์ที่ ๒...............        
๑. โครงการ....         
๒. โครงการ....         
๓. โครงการ....         



 

๑๑๓ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการ ๑.เกณฑ์
ความก้าวหน้า 

๒.เกณฑ์
ประสิทธิภาพ 

๓.เกณฑ์
ประสิทธิผล 

๔.เกณฑ์
ผลกระทบ 

๕.เกณฑ์ความ
สอดคล้อง 

๖.เกณฑ์ความ
ยั่งยืน 

๗.เกณฑ์ความ
เป็นธรรม 

๘.เกณฑ์ความเสยีหาย
ระหว่างโครงการ 

๔. โครงการ....         
ยุทธศาสตร์ที่ ๓...............        
๑. โครงการ....         
๒. โครงการ....         
๓. โครงการ....         
๔. โครงการ....         
ยุทธศาสตร์ที่ ๔...............        
๑. โครงการ....         
๒. โครงการ....         
๓. โครงการ....         
๔. โครงการ....         
ยุทธศาสตร์ที่ ๕...............        
๑. โครงการ....         
๒. โครงการ....         
๓. โครงการ....         
๔. โครงการ....         
อื่น ๆ............ 
 
 

        

 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๔ 
 

ตารางที่ ๓.๕ สอบทานและคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชีแ้จง น าโครงการของแตล่ะหมู่บ้าน และโครงการทีไ่ด้จากส่วนงานของอปท.จัดกลุม่ยุทธศาสตร์ โดย วิเคราะห์ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ตามล าดับดังน้ี 
ตารางที่ ๓.๕(๑) ตรวจสอบโครงการทัง้หมดในรอบแผน กับเป้าหมายการพฒันาที่ย่ังยืน 
 
ที ่ โครงการ วิเคราะห์ความสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

เป
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มา
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ี่ ๑
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๒
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๓
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๔
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๕
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๖
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๗
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๘
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๙
  

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๐ 

 

เป
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ยท

ี่ ๑
๑ 

 

เป
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ยท

ี่ ๑
๒ 

 

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๓ 

 

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๔ 

 

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๕ 

 

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๖ 

 

เป
้าห
มา
ยท

ี่ ๑
๗ 

๑ โครงการ....                  
๒ โครงการ....                  
๓ โครงการ....                  
๔ โครงการ....                  
๕ โครงการ....                  
๖ โครงการ....                  
๗ โครงการ....                  
๘ โครงการ....                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 



 

๑๑๕ 
 

ตารางที่ ๓.๕(๒) ตรวจสอบโครงการทัง้หมดในรอบแผน กับยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี 
 
 
 
ที ่

 
 
 

โครงการ 

วิเคราะห์ความสอดคล้องรายดา้น และระบเุลขประจ าขอ้ยุทธศาสตรใ์นแต่ละด้าน(ขอ้มูลในภาคผนวก ข) 
ด้านความม่ันคง ด้านการสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขนั 
 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
 
 

ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาค และ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ด้านการสร้าง
การเติบโตบน 
คุณภาพชีวติที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนา ระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

๑ โครงการ....       
๒ โครงการ....       
๓ โครงการ....       
๔ โครงการ....       
๕ โครงการ....       
๖ โครงการ....       
๗ โครงการ....       
๘ โครงการ....       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๖ 
 

ตารางที่ ๓.๕(๓) ตรวจสอบโครงการทัง้หมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ 
 
 
 
ที ่

 
 
 

โครงการ 

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับแต่ละยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๒ (ข้อมูลในภาคผนวก ข) 
ยุทธศาสตร์
การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนษุย์   
 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ
เหลือ่มล้ า
ในสังคม   

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ
และแข่งขัน
ได้อย่าง
ยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
เติบโตท่ี
เป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนา
อย่างยั่งยนื   

ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง   

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลใน
ภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์   

ยุทธศาสตร์
ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
การวิจัย 
และ
นวัตกรรม   
 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนาภาค
เมือง และ
พื้นท่ี
เศรษฐกิจ   
 

ยุทธศาสต
ร์ด้านการ
ต่างประเท
ศ ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
และ
ภูมิภาค 
 

๑ โครงการ....           
๒ โครงการ....           
๓ โครงการ....           
๔ โครงการ....           
๕ โครงการ....           
๖ โครงการ....           
๗ โครงการ....           
 
 
 

 

 

 

 

 



 

๑๑๗ 
 

ตารางที่ ๓.๕(๔) ตรวจสอบโครงการทัง้หมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์ระดับภาค/กลุม่จังหวัด/จังหวัด 

 
ที ่

 
โครงการ 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง กับยทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(ตัวอย่างในภาคผนวก ข) 
ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... 

๑ โครงการ....       
๒ โครงการ....       
๓ โครงการ....       
๔ โครงการ....       
๕ โครงการ....       
๖ โครงการ....       
๗ โครงการ....       
๘ โครงการ....       
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๘ 
 

ตารางที่ ๓.๕(๕) ตรวจสอบโครงการทัง้หมดในรอบแผน กับ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวดั 

 
ที ่

 
โครงการ 

วิเคราะห์ความสอดคล้อง กับยทุธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด (ตวัอย่างในภาคผนวก ข) 
ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... ยุทธศาสตร์.... 

๑ โครงการ....       
๒ โครงการ....       
๓ โครงการ....       
๔ โครงการ....       
๕ โครงการ....       
๖ โครงการ....       
๗ โครงการ....       
๘ โครงการ....       
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑๙ 
 

ตารางที่ ๓.๕(๖) สรุปยุทธศาสตร์ที่เลือก พร้อมระบุโครงการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 โครงการ ความเชื่อมโยงการพัฒนา  

(๑) ระดับสากล (๒) ระดับชาติ (๓) ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (๔) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (๕) ระบุ.... 
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  

๑ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๒ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๓ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๔ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๕ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 



 

๑๒๐ 
 

 โครงการ ความเชื่อมโยงการพัฒนา  
(๑) ระดับสากล (๒) ระดับชาติ (๓) ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (๔) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (๕) ระบุ.... 

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)  
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๖ โครงการ....       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

๗ อื่น ๆ.............       ระดับสากล ระบุ.......................................................................................... 
 ระดับชาติ ระบุ............................................................................................ 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ระบุ................................................................. 
ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................................................... 
อื่น ๆ........................................................................................................ 

 
 
  



 

๑๒๑ 
 

ตารางที่ ๓.๖ ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และก าหนดค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง จากการวิเคราะห์ ๑) ประเมินผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสต์ในรอบปีที่ผ่านมา ๒) โครงการที่เสนอจากหมู่บ้าน ส่วนงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น กับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ในตารางที่ ๓.๕(๑)-(๖) ให้ผู้ร่วมประชุมเลือกยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับโครงการทุกโครงการ มา
ก าหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ เป้าหมายและค่าเป้าหมาย พร้อมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนากับยุทธศาสตร์และแผนงานในระดับสากล ชาติ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ เป้าหมายและค่าเป้าหมาย ความเชื่อมโยงการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑.........................    

 
 
 

 ระดับสากล ระบุ.................... 
 ระดับชาติ ระบุ...................... 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ระบุ......................................... 
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด ระบุ................... 
อื่น ๆ................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒.........................     ระดับสากล ระบุ.................... 
 ระดับชาติ ระบุ...................... 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ระบุ......................................... 
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด ระบุ................ 
อื่น ๆ................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓....................     ระดับสากล ระบุ.................... 
 ระดับชาติ ระบุ...................... 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ระบุ......................................... 
ระดับองค์กรปกครองส่วน



 

๑๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป้าประสงค ์ กลยุทธ์ เป้าหมายและค่าเป้าหมาย ความเชื่อมโยงการพัฒนา 
ท้องถิ่นจังหวัด ระบุ.................. 
อื่น ๆ................................... 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓....................     ระดับสากล ระบุ.................... 
 ระดับชาติ ระบุ...................... 
ระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค 
ระบุ......................................... 
ระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด ระบุ................... 
อื่น ๆ................................... 

 
 
  



 

๑๒๓ 
 

ตารางที่ ๓.๗ วิเคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินและตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมวิเคราะห์ ศกัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพของชุมชนและภายนอกชุมชน แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสพัฒนา และ
อุปสรรค หรือข้อจ ากัด แนวทางวิเคราะห์ตามตัวอย่าง 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
(ตัวอย่าง)การวเิคราะห ์ยุทธศาสตร์ที่ ๑....ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชุมชน 

ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศักยภาพหน่วยงานอปท. 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและ (สุขภาพ) 

- ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ๑ แห่ง 

- ศูนย์ดูแลคนพิการ ๑ แห่ง 

- ลานวัฒนธรรม ๒ แห่ง  

- อาคารส าหรับกลุ่มศึกษานอกระบบโรงเรียน ๑ แห่ง 

- อาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอาย ุ๑ แห่ง 

- สวนสาธารณะส าหรับท ากิจกรรมร่วมกัน เป็นสถานที่ออก
ก าลังกาย ๒ แห่ง 

- หอกระจายข่าวครบทุกหมู่บ้าน  

- ระบบประชาสัมพันธ์ไร้สาย ๑ แห่งครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

- โรงพยาบาล(จ านวน ศักยภาพบริการ จ านวนจนท.) 

- รพ.สต.(จ านวนจนท.แยกประภทวิชาชีพ) 

- ร้านขายยา คลินิกเอกชน 

- สถานบริการที่เข้าเกณ์เป็นภัยต่อสุขภาพ 

- อื่น ๆ............ 

ปัญหาและความต้องการ 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

- มีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เช่น ที่มุมถนนมืด 
ป่าหญ้ารก 

- พื้นที่ในชุมชนรกร้าง ไกลจากชุมชน เป็นสถานที่รวมกลุ่ม
ของวัยรุ่น  

- หน่วยบริการตั้งอยู่ไกลชุมชน การปฏิบัติหน้าที่มีความ
เสี่ยงช่วงนอกเวลาราชกร 

- ระยะยทางไกลจากหน่วยบริการหลัก(รพ.) เม่ือเกิดเหตุ
ฉุกเฉินรุนแรงเสี่ยงต่อการสญูเสีย ทุพพลภาพ  

๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ขาดพ้ืนที่ส่วนกลางส าหรับจ าหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิต
จากครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 

- ต้นทุนการผลิตสินค้าภาคการเกษตรสูง สินค้าราคาตกต่ า 
๓)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- สภาพถนนที่ใช้ขนสินค้าทางการเกษตรมีปัญหาขรุขระ 
ล าบากในการสัญจร ขาดไฟฟ้าส่องสว่าง  

- แปลงเกษตรทั้งท านาและท าไร่ ขาดแหล่งน้ า กักตุนท า



 

๑๒๔ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

o ตลาดนัด ๒ แห่ง บริการ ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ 
o ร้านค้าชุมชน ๕ ร้าน ๑๐ หมู่บ้าน 
o พื้นที่ท าเกษตร ปลูกผัก ท าไร ่เลี้ยงสัตว์ 
o จ านวน ร้านค้า ร้านอาหาร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

สถานีบริการน้ ามัน ธนาคาร สถานบริการต่าง ๆ 
เป็นต้น 

๓)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

- การจัดการน้ าประปา(แหล่งทีม่า หน่วยงานเจ้าของ
น้ าประปา จ านวนครัวเรือนที่ใช้ ลักษณะการใช้(อุปโภค 
บริโภค) 

- จ านวนแหล่งน้ าในพื้นที่(ล าหวย คลอง ฝาย บ่อบาดาล เห
มือ บ่อน้ าตื้น เป็นต้น 

- ระบบการระบายน้ าของครัวเรือน การจัดการน้ าเสียของ
อปท. 

๔)ด้านบริหารจัดการ 

- ขนาดอปท. 

- อัตราก าลัง(ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างชั่วคราว อปพร.) 

- ศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(อุปกรณ์ 
เครื่องจักรสนับสนุนการท างาน ความเช่ียวชาญของทีม
จนท. อาสาสาสมัคร ระบบการสื่อสาร) 

๕) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 

- ลักษณะที่ตั้ง เขตเมืองมความปลอดภัยจากเหตุความ

ให้ผลผลิตเสียหายช่วงฤดูแลง้ 
๔)ด้านการบริหารจัดการ 

- เครื่อง อุปกรณ์ส าหรับการช่วยเหลือสาธารณภัยช ารุด  

- อุปกรณ์สื่อสารยังไมส่ามารถเช่ือมต่อกับระบบหน่วยอื่นได้
เน่ืองจากสมรรถนะของเครื่องมือ 

๕) ด้านความมัน่คงและความสงบเรียบร้อย 

- ยังมีพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม เช่น พื้นทีส่าธารณะรกร้าง 
มุมอับใต้สะพานข้ามคลอง สวนสาธารณะที่ตั้งไกลจาก
ตัวชุมชน 

- อาสาสมัครบางหมู่บ้านยังมผีู้ที่ร่วมกิจกรรมน้อย ท าให้ผู้
มาร่วมต้องแบกภาระงาน  

- ไม่มีค่าตอบแทนการการอยู่เวร ช่วยอาสา 
๖) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- โครงสร้างพื้นฐานส่วนไฟฟ้าสอ่งส่วางไม่ครอบคลุม
รอยต่อของแต่ละหมู่บ้านเน่ืองจากภูมิประเทศตั้งอยู่
ห่างไกลกัน 

- ระบบน้ าเพ่ือการเกษตรบางพืน้ที่เข้าไม่ถึงเกิดผลกระทบ
ต่อผลผลติ 



 

๑๒๕ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
รุนแรง และก่อการร้าย 

- ไม่มีเหตุอาชญากรรมในรอบปี 

- อาสาสมัครรกัษาความสงบหมู่บ้าน(ชรบ.) สัดส่วน ๕ คน
ต่อ ๑ หมู่บ้าน 

๗) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ถนนในความรับผิดชอบกรมทางหลวง.....สาย(คอนกรีต 
ราดยาง ลูกรัง) 

- ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง
..……. สาย(คอนกรตี ราดยาง ลูกรัง) 

- ทางหลวงทองถิ่น……สาย(คอนกรีต ราดยาง ลกูรัง) 

- ถนนของทองถิ่น…. สาย(คอนกรีต ราดยาง ลูกรัง) 

- ถนนหลักมีแสงส่วงเพียงพอ  

- ระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือนท่ีบ่อบ าบัดครบทุกหมู่บ้าน 
ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑ สรุปค่าคะแนน =..๔. มาก =-๔ ปานกลาง =-๓ น้อย =-๒ ไม่มี = -๑ สรุปค่าคะแนน =..-๒. 
ศักยภาพของชุมชน  
และภายนอกชุมชน 

ศักยภาพของชุมชน 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและ (สุขภาพ) 

- กลุ่มอาสาสมัครที่ให้การดูแลช่วยเหลือกัน....... 

- กองทุนสวัสดิการชุมชน ฌาปนกิจสงเคราะห ์

- ทุนทางสังคม ๖ ระดับที่มีศักยภาพในการจัดการด้านสังคม
(สวัสดิการ การช่วยเหลือ ความรุนแรง เป็นต้น ) 

- คณะกรรมการกองทุนสุขภาพต าบล กองทุนสุขภาพดีเด่น 

ข้อจ ากัด/เงื่อนไข 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและ (สุขภาพ) 

- สภาพเศรษฐกิจและการเปลีย่นแปลง คนออกไปท างาน
ประจ าขาดอาสาสมัคร ทุนทางสังคม เพ่ิมจ านวนได้ช้า  

- สัดส่วนสมาชิกที่มีสวสัดิการป่วยมีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่
มีสวัสดิการเม่ือเสียชีวิต 

- เจ้าหน้าที่ประจ าในพ้ืนที่ไม่เพียงพอ 



 

๑๒๖ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

- กองทุนดูแลระยะยาว 

- รพ.สต.ติดดาว  

- กลุ่มอสมช. ๘ สาขา 

- อื่น ๆ.......... 
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- กลุ่มอาชีพ............สมาชิก/ครัวเรือน 

- กองทุน องค์กรการเงิน......... 

- แหล่งท่องเที่ยวชุมชน บ้านพักโฮมสเตย์ 

- ภูมิปัญญาที่ต่อยอดเป็นอาชีพ เพิ่มรายได้ 

- ทุนทางสังคม ๖ ระดับที่มีศักยภาพในการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ(กองทุน องค์กรการเงิน กองทุนสวัสดิการชุมชน 
ร้านค้าชุมชน ธนาคารข้าว เป็นต้น) 

๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ป่าชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์ สร้างอาหาร ๒ แห่ง 

- การจัดการขยะโดยต้นทาง 

- คณะกรรมการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 

- อื่น ๆ...... 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- คณะกรรมการพัฒนาต าบล 

- ประชากรแฝงจ านวนมากไม่มีสิทธิการรักษา 

- หน่วยบริการฉกุเฉินค้นหาผู้ป่วยล าบากขาดข้อมูลแผนที่
บ้าน หรือระบบที่ช่วยให้เข้าถึงผู้ป่วย 

๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- กลุ่มอาชีพมีระยะด าเนินการสัน้ ต้องปรับเปลี่ยนประเภท 
รูปแบบการเพ่ิมรายได้ 

- ควรมีการจัดการพื้นที่สาธารณะให้กับผู้ต้อการพื้นที่ท า
กินเพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิต 

- ครัวเรือนสนใจการบันทึก และใช้ประโยชน์จากบัญชี
ครัวเรือน 

๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- มีข้อจ ากัดการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อการอาหาร 

- พื้นทางการเกษตรที่อยู่ไกลแหล่งน้ าหลัก ขาดแคลนและ
ผลผลติเสียหาย 

๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ศูนย์บริการเปิดบริการเฉพาะในหน่วยงาน อาสาสมัครใน
ชุมชนมีน้อย  

- ทักษะความเชี่ยวชาญในการตดัสินใจ หรือวิเคราะห์
สถานการณ์ท าให้การช่วยเหลือล่าช้า 

 
 
 



 

๑๒๗ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

- สภาผู้น า 

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชน 

- อื่น ๆ... 
ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑  สรุปค่าคะแนน =..๓... มาก=-๔ ปานกลาง=-๓ น้อย =-๒ ไม่มี = -๑ สรุปค่าคะแนน =..-๒.. 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒................................................. 
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ศักยภาพหน่วยงานอปท. 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 

ปัญหาและความต้องการ 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิตและ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 



 

๑๒๘ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
 

ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑  สรุปค่าคะแนน =....... มาก =-๔ ปานกลาง =-๓ น้อย = -๒ ไม่มี = ๑ สรุปค่าคะแนน =....... 
ศักยภาพของชุมชน  
และภายนอกชุมชน 

ศักยภาพของชุมชน 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 

ข้อจ ากัด/เงื่อนไข 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 
 

ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑  สรุปค่าคะแนน =....... มาก = -๔ ปานกลาง = -๓ น้อย = -๒ ไม่มี = -๑ สรุปค่าคะแนน =.... 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓................................................. 
ศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วน

ศักยภาพหน่วยงานอปท. 
๑) ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

ปัญหาและความต้องการ 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 



 

๑๒๙ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ท้องถิ่น 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒) ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓) ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 
 

ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑  สรุปค่าคะแนน =....... มาก = -๔ ปานกลาง = -๓ น้อย = -๒ ไม่มี = -๑ สรุปค่าคะแนน =.... 
ศักยภาพของชุมชน  
และภายนอกชุมชน 

ศักยภาพของชุมชน 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒)ด้านเศรษฐกิจ 

ข้อจ ากัด/เงื่อนไข 
๑)ด้านสังคมคุณภาพชีวิต และ (สุขภาพ) 

- ………………….. 

- ………………….. 
     
๒)ด้านเศรษฐกิจ 



 

๑๓๐ 
 

ประเด็นการวิเคราะห ์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๓)ด้านสภาวะแวดล้อม 

- ………………….. 

- ………………….. 
 
๔)ด้านการเมืองการปกครอง/การบริหาร 

- ………………….. 

- ………………….. 
 

ก าหนดค่าคะแนน มาก = ๔  ปานกลาง = ๓ น้อย = ๒ ไม่มี = ๑  สรุปค่าคะแนน =....... มาก = -๔ ปานกลาง = -๓ น้อย = -๒ ไม่มี = -๑ สรุปค่าคะแนน =.... 
  

ยุทธศาสตร์ อื่น ๆ.................................................... 
 

 

 
  



 

๑๓๑ 
 

ตารางที่ ๓.๘ รวมคะแนนแต่ละยุทธศาสตร์ 
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมน าใช้ข้อมูลวิเคราะห์ในตารางที่ ๓.๖ รวมคะแนนและจัดล าดับความส าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ ศักยภาพหน่วยงานอปท. 
(จุดแข็ง) 

ปัญหาและความตอ้งการ 
(จุดออ่น) 

ศักยภาพของชุมชน 
(โอกาส) 

ข้อจ ากัด/เงื่อนไข 
(อุปสรรค) 

รวม 
(จัดล าดับยุทธศาสตร)์ 

ยุทธศาสตร์ ๑.
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่
เหมาะสมกบัชุมชน 
(ตัวอย่าง) 

๔ -๒ ๓ -๒ ๓(...) 

ยุทธศาสตร์ ๒........... 
 
 

     

ยุทธศาสตร์ ๓........... 
 
 

     

ยุทธศาสตร์ ๔........... 
 
 

     

ยุทธศาสตร์ ๕........... 
 
 

     

ยุทธศาสตร์ ๖........... 
 
 

     

 
 
 



 

๑๓๒ 
 

ตารางที่ ๓.๙ การเลือกแนวทางการพัฒนาที่ตอบสนองแตล่ะยุทธศาสตร์ในช่วงสี่ปี 
ค าชี้แจง ให้ผู้ร่วมประชุมวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับอื่น เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ โครงการที่จะด าเนินกา ร พร้อมก าหนด
หน่วยงานรับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสต
ร์อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน ปี.. ปี.. ปี.. ปี.. 

ระดับสากล 
ระบุ............. 

            

ระดับชาต ิ
ระบุ............. 
ระดับจังหวดั
ระบ.ุ............ 
ระดับอปท. 
ระบ.ุ........... 
ระดับสากล 
ระบุ............. 

            

ระดับชาต ิ
ระบุ............. 
ระดับจังหวดั
............. 
ระดับอปท. 
ระบ.ุ........... 
ระดับสากล 
ระบุ............. 

            

ระดับชาต ิ
ระบุ............. 
ระดับจังหวดั



 

๑๓๓ 
 

ความเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสต
ร์อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน ปี.. ปี.. ปี.. ปี.. 

ระบ.ุ............ 
ระดับอปท. 
ระบ.ุ........... 
ระดับสากล 
ระบุ............. 

            

ระดับชาต ิ
ระบุ............. 
ระดับจังหวดั
ระบ.ุ............ 
ระดับอปท. 
ระบ.ุ........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

๑๓๔ 
 

ตารางที่ ๓.๑๐ สรุปแผนงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 
ค าชี้แจง ให้ผู้ร่วมประชุมสรุปแผนงานที่สรุปได้ แยกรายยุทธศาสตร์ ระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสนับสนุน  และลักษณะการด าเนินการ (๑)โครงการที่อปท.
ด าเนินการเอง (๒)อุดหนุน อปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน (๓)เสนอขอประสานโครงการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (๔)โครงการที่ด าเนินการ
โดยไม่ใช้งบประมาณ  
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน๖ ด้าน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ระบุลักษณะการด าเนินการ 

ด้า
นส

งค
ม 
คุณ

ภา
พช

วีิต
 แ
ละ
 

(ส
ุขภ

าพ
) 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม
ชา
ติแ

ละ
สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
งแ
ละ
คว
าม
สง
บ

เร
ียบ

ร้อ
ย 

ด้า
นโ
คร
งส
ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 

(๑) (๒) (๓) (๔) 

ยุทธศาสตร์ 
๑........... 

             

              
              
ยุทธศาสตร์ 
๒........... 

             

              
              
ยุทธศาสตร์ 
๓........... 

             

              
              
ยุทธศาสตร์ 
๔........... 

             

              



 

๑๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ โครงสร้างพื้นฐาน๖ ด้าน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนนุ 

ระบุลักษณะการด าเนินการ 

ด้า
นส

งค
ม 
คุณ

ภา
พช

วีิต
 แ
ละ
 

(ส
ุขภ

าพ
) 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นท

รัพ
ยา
กร
ธร
รม
ชา
ติแ

ละ
สิ่ง
แว

ดล
อ้ม

 

ด้า
นก

าร
บร

ิหา
รจ
ัดก

าร
 

ด้า
นค

วา
มม

ั่นค
งแ
ละ
คว
าม
สง
บ

เร
ียบ

ร้อ
ย 

ด้า
นโ
คร
งส
ร้า
งพ

ื้นฐ
าน

 

(๑) (๒) (๓) (๔) 

              
ยุทธศาสตร์ 
๕........... 

             

              
              
ยุทธศาสตร์ 
๖........... 

             

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๓๖ 
 

ตารางที่ ๓.๑๑ บัญชีสรุปโครงการ 
ค าชีแ้จง ให้ผูร้่วมประชุมสรุปองค์ประกอบโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แยกตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเภทของ
โครงการ 
 

บัญชีสรุปโครงการพฒันา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนา...(ชื่ออปท.)........ 
ประเภทโครงการ  อปท.ด าเนินการเอง  อุดหนุนอปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน   ประสานโครงการพัฒนาอบจ  

 ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด.  ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์สากล ระบุ........................................................... 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระบุ............................................................. 
ยุทธศาสตร์จังหวัด ระบุ......................................................... 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัด..ที่.. ด้าน................................................ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ระบุ........................................................ 
๑.๑ แผนงานที ่ระบุ..................................................... 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก ปี... ปี... ปี... ปี... 

๑           
๒           
๓           
๔           
๕           
๖           
๗           
๘           
๙           
๑๐           



 

๑๓๗ 
 

 (ตัวอย่าง) บัญชีโครงการ ประเภทอุดหนุนอปท. ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน   

 
 

 



 

๑๓๘ 
 

(ตัวอย่าง) บญัชโีครงการ ประเภท อปท.ด าเนินการเอง 

 



 

๑๓๙ 
 

(ตัวอย่าง) บญัชโีครงการ ประเภทประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 

  
 



 

๑๔๐ 
 

(ตัวอย่าง) บญัชโีครงการ ประเภทไม่ใช้งบประมาณ 

 
 



๑๔๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



๑๔๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น 

 

  



๑๔๓ 
 

สถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น 

 
ตารางที่ ๑ สถานการณ์ปัญหาของชมุชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น ทุนทางสังคมและศักยภาพที่ใช้ในการแก้ไข
ปัญหา  
ค าชี้แจง ให้ผู้เข้าร่วมประชุม รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นใน ๑๐ ประเด็น ทุน
ทางสังคมและศักยภาพที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา พร้อมระบุแหล่งที่มาของข้อมูล 
๑.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุ 

(๑) นับจ านวนทุนทางสังคมระดับบุคคลที่มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ...คน 
(๒) นับจ านวนกลุ่ม องค์กรชุมชนมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ ...กลุ่ม/องค์กร 
(๓) นับจ านวนแหล่งประโยชน์ มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ...แห่ง 
(๔) นับจ านวนหน่วยงานรัฐ/เอกชน มีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ...แห่ง 
(๕) นับจ านวนเครือข่ายมีศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ...แห่ง 

 
ตารางที่ ๑.๑ (๑) จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มเฉพาะ 
 

ผู้สูงอายใุนแต่ละกลุ่มเฉพาะ จ านวน ร้อยละ 
(๑) ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ    
(๒) ผู้สูงอายุไปมาได้    
(๓) ผู้สูงอายุติดบ้าน    
(๔) ผู้สูงอายุติดเตียง    
(๕) ผูสู้งอายุเข้าโรงเรียนผู้สูงอายุ   

 

ตารางที่ ๑.๑ (๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุ 
 

ลักษณะการอาศัยของผู้สูงอาย ุ จ านวน ร้อยละ 
(๑) ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่เพียงคนเดียวล าพัง   
(๒) ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายอุาศัยอยู่กับผู้สูงอายุด้วยกนั   
(๓) ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับเด็ก   
(๔) ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับสมาชิกที่เป็นลูก หลาน ญาติ พี่น้อง   

 

ตารางที่ ๑.๑ (๓) จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 
 

ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยดว้ยโรคเรือ้รัง จ านวน ร้อยละ 
(๑) ความดนัโลหิตสูง   
(๒) เบาหวาน   
(๓) ข้อเสื่อม   
(๔) หัวใจ   
(๕) มะเร็ง   
(๖) ไตวาย   

 

 



๑๔๔ 
 

ตารางที่ ๑.๑ (๔) จ านวนและร้อยละของผู้สูงอายุที่มีความพิการ 
 

ผู้สูงอายุที่มีความพิการ จ านวน ร้อยละ 
(๑) ด้านการเคลื่อนไหว   
(๒) ด้านการสื่อสาร   
(๓) ด้านการมองเห็น   
(๔) ด้านจิตใจ/อารมณ์   
(๕) ด้านสติปัญญา/การเรียนรู้   

 
๑.๒ การดูแลเด็กปฐมวัย 

๑) จ านวนเด็กอายุ ๓-๕ ปีท่ีเข้าเรียน ศพด. ในพื้นที่ ............. คน ร้อยละ......... 
๒) จ านวนเด็กอายุ ๓-๕ ปีท่ีเข้าเรียน ศพด. นอกพื้นที่ ............ คน ร้อยละ ......... 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย 
(๑) นับจ านวนระดับบุคคล ครอบครัว มีศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย ...คน 
(๒) นับจ านวนกลุ่ม องค์กรชุมชนมีศักยภาพในการดูแลเด็กปฐมวัย ...กลุ่ม/องค์กร 
(๓) นับจ านวนทุนทางสังคมที่เป็นแหล่งประโยชน์........ แห่ง 
(๔) นับจ านวนทุนทางสังคมที่เป็นหน่วยงาน........ แห่ง 
(๕) นับจ านวนทุนทางสังคมระดับเครือข่ายจ านวน........ แห่ง 
 

ตารางที่ ๑.๒ (๑) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัย 
 

ครัวเรอืนที่มีเด็กปฐมวยั จ านวน ร้อยละ 
(๑) ครัวเรือนที่มเีด็กปฐมวยัอาศัยอยู่กับพ่อแม่    
(๒) ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย    
(๓) ครัวเรอืนที่มเีด็กปฐมวยัอาศัยอยู่กับญาติ (ลงุ ป้า น้า อา และอื่นๆ)   

 
ตารางที่ ๑.๒ (๒) จ านวนและร้อยละของเด็กปฐมวัยจ าแนกตามภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
 

ภาวะสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จ านวน ร้อยละ 
(๑) เด็กแรกเกิดท่ีน้ าหนักต่ ากว่า ๒,๕๐๐ กรัม    
(๒) เด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวจนถึงอายุ ๖ เดือน    
(๓) เด็กท่ีรับวัคซีนไม่ครบ    
(๔) เด็กน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์    
(๕) เด็กน้ าหนักเกินเกณฑ์    
(๖) เด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าไม่สมวัย    
(๗) เด็กท่ีป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก     
(๘) เด็กท่ีติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์    
(๙) เด็กท่ีมปีัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน   

 
  



๑๔๕ 
 

ตารางที่ ๑.๒ (๓) จ านวนและร้อยละของเด็กปฐมวัยที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 
  

เด็กปฐมวัยท่ีเจ็บป่วยเรื้อรงั จ านวน ร้อยละ 
(๑) เด็กปฐมวัยที่เจบ็ปว่ยเรื้อรงั   
(๒) เด็กปฐมวยัที่ป่วยธาลสัซีเมยี   
(๓) เด็กปฐมวัยที่ปว่ยหอบ/หืด   
(๔) เด็กปฐมวัยที่ป่วยหวัใจ   
(๕) เด็กปฐมวัยที่ป่วยไตวาย   
(๖) อืน่ๆ (ระบ)ุ..............   

 
ตารางที่ ๑.๒ (๔) จ านวนและร้อยละของเด็กปฐมวัยที่มีความพิการ 
 

เด็กปฐมวัยท่ีมีความพิการ จ านวน ร้อยละ 
(๑) เด็กท่ีมคีวามพิการ   
(๒) เด็กท่ีมีความพิการด้านการเคลื่อนไหว   
(๓) เด็กท่ีมคีวามพิการด้านการสื่อสาร   
(๔) เด็กท่ีมคีวามพิการด้านการมองเห็น   
(๕) เด็กท่ีมคีวามพิการด้านจิตใจ/อารมณ ์   
(๖) เด็กท่ีมีความพิการด้านสติปัญญา/การเรียนรู ้   

 

๑.๓ การป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
 

จ านวนครัวเรือนที่มีการกระท ารุนแรง .................. ครัวเรือน 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพป้องกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น 
(๑) จ านวนบุคคลต้นแบบพ่อแม่ตัวอย่าง ....... คน 
(๒) จ านวนครอบครัวต้นแบบไร้ความรุนแรง............ คน 
(๓) จ านวนอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ............ คน 
(๔) จ านวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)............ คน 
(๕) จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)............ คน 
(๖) จ านวนอาสาสมัครประจ าครอบครัว (อสค.)............ คน 
(๗) จ านวนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ าหมู่บ้าน  
(อพม.)............ คน 
(๘) คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน.............คน 
(๙) คณะกรรมการศนย์พัฒนาครอบครัวอบอุ่น.............คน 
(๑๐) จ านวนศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) .............แห่ง 
(๑๑) จ านวนศูนย์พักพิง .............แห่ง 
(๑๒) จ านวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต) .............แห่ง 
(๑๓) จ านวนสถานีต ารวจ .............แห่ง 
(๑๔) จ านวนกิจกรรมในการปอ้งกันความรุนแรงในครอบครัวและการส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ...... 

กิจกรรม 
 



๑๔๖ 
 

ตารางที่ ๑.๓ (๑) จ านวนและร้อยละของผู้ทีถู่กกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
 

เด็กปฐมวัยท่ีมีความพิการ จ านวน ร้อยละ 
(๑) เด็กปฐมวัย (แรกเกิด-๕ ปี)   
(๒) เด็กและเยาวชน (๖-๒๔ ปี)   
(๓) ผู้หญิง   
(๔) ผู้สูงอาย ุ   
(๕) คนพิการ   

 

๑.๔ การจัดการขยะ 
 ทุนทางสังคมและศกัยภาพในการจัดการขยะ 

(๑) จ านวนบุคคลต้นแบบในการจัดการขยะ................ คน 
(๒) จ านวนครัวเรือต้นแบบการจัดการขยะ............. ครัวเรือน 
(๓) จ านวนเด็กเยาวชนที่ร่วมจัดการขยะ...............คน 
(๔) จ านวนผู้สูงอายุที่ร่วมจัดการขยะ............คน 
(๕) จ านวนอาสาสมัครจัดการขยะของชุมชน............คน 
(๖) จ านวนกลุ่มคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล............กลุ่ม 
(๗) จ านวนกลุ่มท าปุ๋ย/น้ าหมักจากขยะอินทรีย์ ............กลุ่ม 
(๘) จ านวนธนาคารขยะ ............ แห่ง 
(๙) จ านวนกองทุนขยะ ................ กองทุน 
(๑๐) จ านวนศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ ................ แห่ง 
(๑๑) จ านวนโรงเรียนที่มีการจัดการขยะ ................ แห่ง 
(๑๓) จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ .......... กิจกรรม 

 
ตารางที่ ๑.๔ (๑) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีมีปัญหาการจัดการขยะของชุมชน 

ปัญหาการจัดการขยะของชุมชน จ านวน ร้อยละ 
(๑) ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงถังขยะท่ีจัดเตรียมไว้ให ้   
(๒) ประชาชนน าขยไปทิ้ลในที่สาธารณะ   
(๓) ครัวเรอืนไมม่ีการคดัแยกขยะ   
(๔) ขาดการรณรงคใ์นการลดหรือคัดแยกขยะท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้   
(๕) ปรมิาณขยะจ านวนมาก อบต./เทศบาลไม่สามารถจดัเกบ็ได้ทัน   
(๖) ขาดศุนย์เรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการขยะ   
(๗) มีขยะที่เปน็สารเคมีทางการเกษตรหรือขยะอันตรายซึ่งยากต่อการจัดการ   
(๘) ขาดกฎระเบียบและกติกาในการจัดการขยะของชมุชน   

 

ตารางที่ ๑.๔ (๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีวิธีการจัดการขยะของครวัเรือน 
 

วิธีการจัดการขยะของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
(๑) การจัดให้มีภาชนะรองรบัขยะ   
(๒) การใช้บริการเกบ็ขยะในพื้นที่ (ชุมชน เอกชน หรือบริการสาธารณะโดยรัฐ)   
(๓) การน าขยะไปทิ้งท่ีอืน่ (ที่ท างาน นอกพื้น ที่บ้าน ท่ีทิ้งขยะในชุมชน)     



๑๔๗ 
 

วิธีการจัดการขยะของครัวเรือน จ านวน ร้อยละ 
(๔) การฝัง   
(๕) การเผา   
(๖) การท าปุ๋ยหมัก   
(๗) การท าน้ าหมัก   
(๘) การคัดแยกขยะ   
(๙) งดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ท าเกิดขยะ โดยใช้สิ่งอื่นทดแทน (ถุง
ผ้า ปิ่นโต ใบตองเพือ่บรรจอุาหาร 

  

(๑๐) ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม และวัสดุที่ท าเกิดขยะ   
(๑๑) การใช้ซ้ า   
(๑๒) การแปรรูปใช้ใหม ่   

 

๑.๕ การจัดการภัยพิบัติ 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการจัดการภัยพิบัติ 
(๑) จ านวนอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ....... คน 
(๒) จ านวนอาสาสมัครกู้ชีพกูภ้ัย ....... คน 
(๓) จ านวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ...... คน 
(๔) จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ......... คน 
(๕) จ านวนพยาบาลในพื้นที่ .............. คน 
(๖) จ านวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ........... คน 
(๗) จ านวนกองทุนภัยพิบัติของชุมชน ........ กองทุน 
(๘) จ านวนกองทุนอื่นที่สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ ....... กองทุน 
(๙) จ านวนศูนย์เรียนรู้เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ ............ แห่ง 
(๑๐) จ านวนป้ายหรือสัญลักษณ์เพ่ือเฝ้าระวังอันตรายหรอือพยพเมื่อเกิดภัยพิบัติ.... แห่ง 
(๑๑) จ านวนจุดแสดงแผนที่จุดเสี่ยง จุดอันตรายและสถานที่ปลอดภัย ......... แห่ง 
(๑๒) จ านวนอาคารเอนกประสงค์ ศาลา ที่พักพิงกรณีเกิดภัยพิบัติ ........แห่ง 
(๑๓) จ านวนกิจกรรมในการจัดการภัยพิบัติ ....... กิจกรรม 
 

ตารางที่ ๑.๕ (๑) จ านวนและร้อยละของภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ 
 

ภัยพิบตัิที่เคยเกิดขึน้ในพื้นที ่ จ านวน ร้อยละ 
(๑) น้ าท่วม   
(๒) ดินถล่ม   
(๓) ลมพาย ุ   
(๔) ไฟป่า   
(๕) แผ่นดินไหว   
(๖) อืน่ๆ ระบุ..........   

 
  



๑๔๘ 
 

ตารางที่ ๑.๕ (๒) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติ 
(ในรอบปีท่ีผ่านมา) 

 

ครัวเรอืนที่ได้รับความเสียหายหรือผลกระทบ 
จากการเกิดภัยพิบัต ิ(ในรอบปทีี่ผ่านมา) 

จ านวน ร้อยละ 

(๑) น้ าท่วม   
(๒) ดินถล่ม   
(๓) ลมพาย ุ   
(๔) ไฟป่า   
(๕) แผ่นดินไหว   
(๖) อืน่ๆ ระบุ..........   

 

ตารางที่ ๑.๕ (๓) จ านวนและร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นต้องให้การดูแลช่วยเหลือเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นต้องให ้
การดูแลช่วยเหลือเมือ่เกิดภัยพบิัติ 

จ านวน ร้อยละ 

ครัวเรือนทีม่ีกลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นตอ้งให้การดูแลชว่ยเหลือเมือ่เกิดภยัพิบัติ   
(๑) เด็กปฐมวัน (๐-๕ ปี)   
(๒) วัยสูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)   
(๓) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง   
(๔) คนพิการ    

 

ตารางที่ ๑.๕ (๔) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนที่มีความเสี่ยงเม่ือเกิดภัยพิบัติ 
 

ครัวเรอืนที่มีความเสีย่งเมื่อเกิดภัยพิบตัิ จ านวน ร้อยละ 
(๑) น้ าท่วม   
(๒) ดินถล่ม   
(๓) ลมพาย ุ   
(๔) ไฟป่า   
(๕) แผ่นดินไหว   
(๖) อืน่ๆ ระบุ..........   

 

๑.๖ การจัดการดูแลสุขภาพในชุมชน 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการดูแลสุขภาพในชมุชน 
(๑) จ านวนอาสาสมัครดูแลผูสู้งอายุ (อผส.)............คน 
(๒) จ านวนผู้ดูแลผู้สูงอายุ (care giver)............คน 
(๓) จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)............คน 
(๔) จ านวนอาสาสมัครนมแม่ ............คน 
(๕) จ านวนอาสาสมัครดูแลคนพิการ ....... คน 
(๖) จ านวนอาสาสมัครกู้ชีพกูภ้ัย ............คน 
(๗) จ านวนอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ............คน 
(๘) จ านวนอาสาสมัครที่เป็นเด้กและเยาวชนดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ ............คน 



๑๔๙ 
 

(๙) จ านวนหมอสมุนไพร ............คน 
(๑๐) จ านวนหมอนวดแผนไทย ............คน 
(๑๑) จ านวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่............คน 
(๑๒) จ านวนเจ้าหน้าที่กายภาพบ าบัด ..........คน 
(๑๓) จ านวนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ............คน 
(๑๔) จ านวนเจ้าหน้าที่ทันตภิบาลที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ............คน 
(๑๕) จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรือปลูกผกัปลอดสาร ............กลุ่ม 
(๑๖) จ านวนชมรม/กลุ่มผู้สงูอายุ ...........กลุ่ม 
(๑๗) จ านวนโรงเรียนผู้สงูอายุ ...........แห่ง 
(๑๘) จ านวนศูนย์ดูแลกลางวนัส าหรับผู้สูงอายุ ...........แห่ง 
(๑๙) จ านวนศูนย์กายอุปกรณ์ ...........แห่ง 
(๒๐) จ านวนโรงพยาบาส่งเสริมสุขภาพต าบล...........แห่ง 
(๒๑) จ านวนกองทุนที่สนับสนุนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ .......... กองทุน 
(๒๒) จ านวนสวนสาธารณะ ...........แห่ง 
(๒๓) จ านวนลานกีฬา ...........แห่ง 
(๒๔) จ านวนอาคารหรือศาลาเอนกประสงค์...........แห่ง 
(๒๕) จ านวนกิจกรรมในการดูแลสุขภาพชุมชน ................. กิจกรรม 
 

ตารางที่ ๑.๖ (๑) จ านวนและร้อยละของประชาชนท่ีมีการเกิดอุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉิน 
 

การเกิดอุบตัิเหตุและภาวะฉุกเฉิน จ านวน ร้อยละ 
(๑) บาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร   
(๒) บาดเจบ็จากอบุัติเหตุอื่นๆ เช่น หกลม้ ของมคีมบาด เป็นตน้   
(๓) สุนัขกัด งูกัด สัตว์ท าร้าย   
(๔) ไข้สูง ชัก   
(๕) หมดสต ิ   
(๖) อืน่ๆ ระบุ..........   

 

๑.๗ การจัดการอาหารชุมชน 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการจัดการอาหารชมุชน 
(๑) จ านวนเกษตรกรต้นแบบ ......... คน 
(๒) จ านวนครัวเรือนเกษตรต้นแบบ ......... คน 
(๓) จ านวนหมอดินอาสา ......... คน 
(๔) จ านวนกลุ่มเกษตรอินทรีย์หรือปลูกผักปลอดสาร .......... กลุ่ม 
(๕) จ านวนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ .......... กลุ่ม 
(๖) จ านวนกลุ่มปลุกพืช .......... กลุ่ม 
(๗) จ านวนกลุ่มเลี่ยงสัตว์ .......... กลุ่ม 
(๘) จ านวนกลุ่มเลี้ยงสัตว์ .......... กลุ่ม 
(๙) จ านวนกลุ่มเลี้ยงปลา .......... กลุ่ม 
(๑๐) จ านวนกลุ่มท าประมง .......... กลุ่ม 
(๑๑) จ านวนกลุ่มแปรรูปอาหาร .......... กลุ่ม 



๑๕๐ 
 

(๑๒) จ านวนกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์.......... กลุ่ม 
(๑๓) จ านวนตลาดสีเขียว ...........แห่ง 
(๑๔) จ านวนธนาคารข้าว ...........แห่ง 
(๑๕) จ านวนโรงสีชุมชน ...........แห่ง 
(๑๖) จ านวนโรงปุ๋ย ...........แห่ง 
(๑๗) จ านวนกองทุนที่สนับสนุนการผลิตหรือแปรรูปอาหาร ...........กองทุน 
(๑๘) จ านวนป่าชุมชน ...........แห่ง 
(๑๙) จ านวนแหล่งน้ าธรรมชาติ ...........แห่ง 
(๒๐) จ านวนท่ีดินสาธารณะที่ใช้ประโยชน์ในการท าเกษตร ...........แห่ง 
(๒๑) จ านวนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ...........เครือข่าย 
(๒๒) จ านวนเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ...........เครือขา่ย 
(๒๓) จ านวนกิจกรรมในการจัดการอาหารชุมชน............. กิจกรรม 

 

ตารางที่ ๑.๗ (๑) จ านวนและร้อยละของครัวเรือนท่ีมีการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ 
 

การใช้ประโยชน์ของพืน้ที่ จ านวน ร้อยละ 
(๑) พื้นท่ีทางการเกษตร   
(๒) พื้นท่ีอยู่อาศัย   
(๓) พื้นท่ีแหลง่น้ า   
(๔) พื้นท่ีป่า   
(๕) พื้นท่ีสาธารณะประโยชน ์   

 

๑.๘ การส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชน 
จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการสง่เสริมเศรษฐกจิชุมชน 
(๑) จ านวนกลุ่มอาชีพ ........ กลุม่ 
(๒) จ านวนกองทุนที่ส่งเสริมการผลิตหรือแปรรูป ........ กองทุน 
(๓) จ านวนศูนย์เรียนรู้และส่งเสรมิอาชีพ.......... แห่ง 
(๔) จ านวนสถานที่หรือตลาดจ าหน่ายสินค้าชุมชน .......... แหง่ 
(๕) จ านวนเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและแปรรูป............ เครือข่าย 
(๖) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน เช่น วัฒนธรรม นิเวศน์ ธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ...... 

แห่ง 
 
๑.๙ การควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแก้ไขปัญหาสารเสพติด 
(๑) จ านวนบุคคลต้นแบบป้องกันและลดละเลิกการสูบบุหรี่ ........ คน 
(๒) จ านวนครัวเรือนต้นแบบปลอดบุหรี่ ............... ครวัเรือน 
(๓) จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ........ คน 
(๔) จ านวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ........ คน 
(๕) จ านวนอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ........ คน 
(๖) จ านวนอาสาสมัครกลุ่มตาสับประรด........ คน 
(๗) จ านวนชมรมและกลุ่มที่มีกตกิา ข้อตกลงในการควบคุมการสูบบุหรี่ ..... กลุ่ม 



๑๕๑ 
 

(๘) จ านวนหน่วยงานท่ีปลอดบุหรี่ ......... หน่วยงาน 
(๙) จ านวนพืนที่สาธารณะปลอดบุหรี่ .......แห่ง 
(๑๐) จ านวนหมู่บ้านสีขาว (ปลอดสารเสพติด)........... หมู่บ้าน 
(๑๑) จ านวนศูนย์หรือสถานที่เพื่อการบ าบัดการติดบุหรี่หรือสารเสพติด..........แห่ง 
(๑๒) จ านวนลานกีฬา ............แหง่ 
(๑๓) จ านวนสวนสาธารณะ ............แห่ง 
(๑๔) จ านวนกิจกรรมในการควบคุมการบริโภคยาสูบและการแกไ้ขปัญหาสารเสพติด............... 

กิจกรรม 
 
๑.๑๐ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ 
 จ านวนทุนทางสังคมและศักยภาพในการป้องกันอุบัตเิหตจุราจรและการควบคมุเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

(๑) จ านวนบุคคลต้นแบบป้องกันและลดละเลิกการดื่มสรุา .............. คน 
(๒) จ านวนครัวเรือนต้นแบบปลอดสุรา.......... ครัวเรือน 
(๓) จ านวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ......... คน 
(๔) จ านวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ......... คน 
(๕) จ านวนอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.)......... คน 
(๖) จ านวนชมรมและกลุ่มที่มีกตกิา ข้อตกลงในการควบคุมการดื่มสุรา......... กลุ่ม 
(๗) จ านวนหน่วยงานท่ีปลอดสุรา......... หน่วยงาน 
(๘) จ านวนพืนที่สาธารณะที่ก าหนดให้เป็นเขตปลอดสุรา ............. พื้นที่ 
(๙) จ านวนศูนย์หรือสถานที่เพื่อการบ าบัดการติดสุรา ..............แห่ง 
(๑๐) จ านวนศูนย์เรียนรู้เพ่ือป้องกันและช่วยเหลือเม่ือเกิดอุบัติเหตุจราจร .....แห่ง 
(๑๑) จ านวนป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงจุดอันตรายเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร..............แห่ง 
(๑๒) จ านวนลานกีฬา ..............แห่ง 
(๑๓) จ านวนสวนสาธารณะ ..............แห่ง 
(๑๔) จ านวนกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุจราจรและการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์............. กิจกรรม 
 

ตารางที่ ๑.๑๐ (๑) จ านวนและร้อยละของผู้ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 
 

ผู้ที่บาดเจ็บจากอุบตัิเหตุจราจร จ านวน ร้อยละ 
(๑) เด็กปฐมวัย (อายแุรกเกดิ-๕ปี)   
(๒) เด็ก (อายุ ๖-๑๒ ปี)   
(๓) เยาวชน (อายุ ๑๓-๒๔ ปี)   
(๔) วัยท างาน (อายุ ๑๕-๕๙ ปี)   
(๕) ผู้สูงอายุ(อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป)   

 
 
 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข  

ยุทธศาสตร ์แผนงานที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น



๑๕๓ 

 

ยุทธศาสตร์ แผนงานที่เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยุทธ์ระดับสากล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าหมายที่ ๑ ขจัดความยากจนในทุกรปูแบบ ทุกที ่
 เป้าหมายที่ ๒ ขจัดความหิวโหย บรรลเุป้าความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และส่งเสรมิเกษตรกรรมยัง่ยืน 
 เป้าหมายที่ ๓ ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคนในทุกชว่งอายุ 
 เป้าหมายที่ ๔ ท าให้แน่ใจถงึการได้รบัการศึกษาท่ีได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และส่งเสรมิโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๕  บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสรมิสร้างพลังใหแ้ก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๖ ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภบิาลไดร้ับการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรบัทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๗ ท าให้แน่ใจวา่ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้ ตามก าลังซื้อของตน 
 เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยนืและทั่วถึงใหเ้ปน็ไปอย่างยัง่ยนื  ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่    
                          และงานท่ีมีคุณค่าส าหรบัทุกคน 
 เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง ส่งเสรมิการปรบัตัวใหเ้ป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยนืและท่ัวถึง และสนับสนุน    
                        นวัตกรรม 
 เป้าหมายที่ ๑๐ ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ ๑๑ ท าให้เมอืงและการตั้งถิ่นฐานของมนุษยม์คีวามปลอดภยั ท่ัวถึง พร้อมรบัการเปลีย่นแปลงและยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๑๒ ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื 
 เป้าหมายที่ ๑๓ ด าเนินการอย่างเรง่ด่วนเพื่อต่อสู้กบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึน้ 
 เป้าหมายที่ ๑๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลส าหรบัการพัฒนาท่ียัง่ยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ ๑๕ พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใชป้ระโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก จัดการป่าไม้อย่างยัง่ยืน ต่อสู้กบัการแปรสภาพเปน็    
                           ทะเลทราย หยุดยัง้และฟ้ืนฟูความเสื่อมโทรมของที่ดนิ และหยุดยั้ง การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
 เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมใหส้ังคมมคีวามเปน็ปกติสุข ไมแ่บง่แยก เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน มกีารเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างใหเ้กิด     
                          สถาบันอันเป็นที่พ่ึงของส่วนรวม มปีระสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

ระดับชาต ิ ยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)  
วิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมัง่คั่ง ยั่งยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป้าหมายการพัฒนา 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา อย่างตอ่เนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”  



๑๕๔ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ยกระดบัศักยภาพของประเทศใน หลากหลายมิติ พฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ปน็คนดีเก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาต ิประกอบด้วย  
 ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนษุยข์องประเทศ  
 ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ประสิทธภิาพการบรหิารจดัการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครฐั 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านความม่ันคง 
 เสรมิสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
 ปฏิรปูกลไกการบรหิารประเทศและพัฒนาความมัน่คงทางการเมือง ขจัดคอร์รปัชั่น สร้างความเชือ่มั่นในกระบวนการยุติธรรม  
 การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอ้ยภายใน ตลอดจนการบรหิารจดัการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดบั และรักษาดลุยภาพความสมัพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพื่อป้องกนั
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงรปูแบบใหม่  
 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายในประเทศ สร้างความรว่มมือกบั ประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศ  
 การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  
 การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกีย่วข้องจากแนวดิ่งสู ่แนวระนาบมากขึ้น 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
 การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสรมิการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า  
 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลติเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  
 การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดบัผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  
 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมัน่คงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  
 การเชื่อมโยงกบัภมูิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน การพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 



๑๕๕ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชีวิต  
 การยกระดบัการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง  
 ปลูกฝงัระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค ์ 
 การสร้างเสริมใหค้นมีสขุภาวะท่ีดี  
 การสร้างความอยูด่ีมีสุขของครอบครวัไทย 
ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 สร้างความมั่นคงและการลดความเหลือ่มล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  
 พัฒนาระบบบริการและระบบบรหิารจดัการสุขภาพ  
 มีสภาพแวดลอ้มและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
 สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเข้มแข็งของชุมชน  
 พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกนัการท าลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  
 วางระบบบรหิารจัดการน้ าให้มปีระสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรบัระบบการบรหิารจดัการอุทกภัย อย่างบูรณาการ  
 การพัฒนาและใช้พลงังานทีเ่ป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม  
 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนเิวศและเมืองที่เปน็ มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรบัตัวให้พร้อมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
 การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอ้ม 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
 การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ใหม้ีขนาดท่ีเหมาะสม  
 การวางระบบบรหิารราชการแบบบรูณาการ  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  
 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
 พัฒนาระบบการใหบ้ริการประชาชนของหนว่ยงานภาครัฐ  
 ปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 



๑๕๖ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)  

วัตถุประสงค์ของแผน 
๑. เพือ่วางรากฐานใหค้นไทยเปน็คนที  ่สมบูรณ์ มีคณุธรรมจรยิธรรม มีระเบยีบวนิัย ค่านิยมทีด่ี มจีิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและ

สุขภาพทีด่ี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน เป็นคนเกง่ที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
๒. เพื่อใหค้นไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รบัความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคณุภาพ ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมคีวามเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ 
๓. เพื่อใหเ้ศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขนัได้ มีเสถยีรภาพ และมีความยัง่ยืน สร้างความเขม้แข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดย

การใช้นวัตกรรมที่เขม้ข้นมากขึน้ สร้างความเข้มแขง็ของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคณุภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนบัสนนุการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้มและการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน 
๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดนิมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพฒันา 
๖. เพื่อใหม้ีการกระจายความเจรญิไปสู่ภมูิภาคโดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการพฒันายกระดบัฐานการผลิตและบริการเดมิและขยาย

ฐานการผลิตและบริการใหม ่
๗. เพื่อผลักดันใหป้ระเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับอนภุูมิภาค ภูมภิาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหป้ระเทศไทยมบีทบาทน า และ สรา้งสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ 
ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก 

เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย 
๑. คนไทยมีคณุลักษณะเปน็คนไทยที่สมบรูณ์ 
๒. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายไดแ้ละความยากจนลดลง  
๓. ทุนทางธรรมชาติและคณุภาพสิง่แวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั สิ่งแวดลอ้ม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า 

ทั่วถึง และเป็นธรรม 
๔. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได ้
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธปิไตย สังคมปลอดภัย สามคัคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 
๖. มีระบบบรหิารจัดการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสงัคม   
 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน   
 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   



๑๕๗ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง   
 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิม่ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาลในภาครัฐ   
 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์   
 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวจิัย และนวตักรรม   
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ   
 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้าน และภมูิภาค 

ระดับภาค/กลุ่ม
จังหวัด/จงัหวัด 
 

ในแผนพัฒนาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวัด *เลือกตรวจสอบตามท่ีตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น* 
ประกอบด้วย ๑๘ กลุ่มจังหวัด ดังนี้(ส านักพัฒนา และส่งเสรมิการบรหิารราชการจังหวัด สป.(www.pad.moi.go.th)) 

๑. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ 
๒. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ 
๓. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 
๔. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ 
๕. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 
๖. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
๗. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
๘. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 
๙. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
๑๐. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๑ 
๑๑. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนบน ๒ 
๑๒. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนกลาง 
๑๓. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ๑ 
๑๔. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืตอนล่าง ๒ 
๑๕. กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๑ 
๑๖. กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนบน ๒ 
๑๗. กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง ๑ 
๑๘. กลุ่มจังหวัดภาคเหนอืตอนล่าง ๒ 

(ตัวอย่าง) 



๑๕๘ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนายทุธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุร,ีสระแก้ว,นครนายกและ สมทุรปราการ )  
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแหง่อินโดจนี ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้า ระดบัประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทาง
ท่องเที่ยวธรรมชาติและวฒันธรรม” 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศนูย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวนัออกของอินโดจนีและรองรบัประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตทาง  อุตสาหกรรมทีเ่ปน็มิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรใหไ้ด้มาตรฐานสากล  เชื่อมโยงตลาดรองรบัการค้าเสรี  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔   เสริมสร้างอตัลักษณ์การท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจงัหวัด 
 

(ตัวอย่าง) 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)  
วิสัยทัศน์จังหวัดฉะเชิงเทรา   
 “ ศูนย์กลางแหง่บรูพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน  ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเดน่   สินค้าเกษตรเป็นเลิศ  ท่องเที่ยวยั่งยนื  สังคม
เป็นสุข”  
 พันธกิจ  (Mission)   

๑. พัฒนาชุมชนใหเ้ข้มแข็งด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
๒. พัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานทางเกษตรกรรม ใหเ้ข้มแขง็  
๓. ส่งเสรมิการท่องเที่ยวเชงินิเวศและอนุรักษ์ฟื้นฟูวฒันธรรม อยา่งยั่งยืน  
๔. พัฒนาระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมติรกับชุมชนและ ปรับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้เพยีงพอ  
๕. เสริมสร้างความมั่นคง  พัฒนาสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยนื เคยีงคู่จังหวัด  
๖. พัฒนาระบบบรหิารยุทธศาสตรข์องจังหวัดให้สามารถผลักดนัยทุธศาสตร์ของจังหวดัอย่างมีผลสัมฤทธิ์  

เป้าประสงค์รวม    
“เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ สังคมคณุภาพ สิ่งแวดล้อมมั่นคง ประชาชนเป็นสขุ มีความพร้อมในการเข้าสูเ่ศรษฐกิจอาเซียนและ
สากล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic  Issues)  ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังนี้    
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมรองรับ AEC และ ตลาดโลก  
เป้าประสงค์ อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมีความเจริญเติบโต และชุมชนสามารถอยู่ร่วมกนั  โดยไม่มปีัญหา สิ่งแวดลอ้ม  
กลยุทธ ์ 

๑. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรบัการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพือ่ เตรียมเข้าสู่ AEC   



๑๕๙ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
๒. ส่งเสรมิเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนาฝมีือแรงงาน และสร้างนวัตกรรม สินค้าอุตสาหกรรมให้ไดม้าตรฐาน  
๓. ส่งเสรมิความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมละชมุชน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิม่ประสิทธิภาพและยกระดับขดีความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรปลอดภัย  
เป้าประสงค์ เพิม่ผลผลิตทางการเกษตรทีม่ีคุณภาพ ได้มาตรฐานและสามารถแข่งขนัได้  
กลยุทธ ์  

๑. พัฒนาและปรับปรงุโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร    
๒. พัฒนาเพิ่มผลผลิตแปรรปูสนิคา้เกษตรและผลิตภณัฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สร้างมูลค่าเพิ่ม  
๓. ส่งเสรมิภาพลักษณ์และช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและ OTOP  ของจังหวัดทีม่ีความ หลากหลาย  
๔. ส่งเสรมิเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาการท่องเที่ยวเชงินิเวศและวัฒนธรรมได้มาตรฐานสากล  
เป้าประสงค์ พัฒนาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงนเิวศ  วัฒนธรรมและชุมชนให้ไดม้าตรฐาน  
 กลยุทธ ์  

๑. พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวและการบริการให้ไดม้าตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    
๒. ส่งเสรมิการตลาดและการประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว    
๓. ส่งเสรมิการผลิตและการจ้าหนา่ยสินค้าท่ีระลึกจากการท่องเทีย่ว    
๔. สร้าง ส่งเสรมิและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหส้มดุล  
เป้าประสงค์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไดร้ับการสงวนรักษาไว้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และ สมดุลยั่งยืน  
 กลยุทธ ์ 

๑. บูรณะฟ้ืนฟู คู คลอง แมน่้ า และชายฝั่งทะเลไม่ใหเ้สื่อมโทรมมากกว่าที่เป็นอยู่  
๒. เสริมสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
๓. ส่งเสรมิสนบัสนนุให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอ้ม  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาทุนทางสังคมและความมั่นคงสูส่ังคมเป็นสุข  
เป้าประสงค์ ประชาชนครอบครวั และชุมชน มีการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน สังคมอยู่เยน็เป็นสุข  
 กลยุทธ ์  

๑. พัฒนาระบบบรหิารจัดการปอ้งกันปราบปราม  บ าบัด ฟ้ืนฟูผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้ายาเสพติด ท่ีมีประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสรมิใหค้วามรู้ และเสรมิสร้างเครอืข่ายในด้านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สนิแก่ ประชาชน/ชุมชน   
๓. ส่งเสรมิโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา ความรู้ อาชีพ สุขภาพ และการถ่ายทอดความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการด ารงชีวิตท่ีดี 

ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มและปลุกจิตอาสาของประชาชน/องค์กรภาคเอกชน/ภาคประชาชน ในสังคมทุกภาคส่วนมีความสมานฉนัท์ และ



๑๖๐ 

 

ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประชาธปิไตย  

ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรครองส่วน
ท้องถิ่น 

ตรวจสอบยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจงัหวัด 

(ตัวอย่าง) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จังหวดัเชยีงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น จังหวัดเชียงใหม่  
“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน บนพื้นฐานของความเขา้ใจในปัญหาและศักยภาพของท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน”  
พันธกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่  

๑. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมปีระสิทธิภาพ  
๒. พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม้ีความทันสมัย มีคณุธรรม จริยธรรมตามกฎหมายบญัญัต ิ 
๓. ส่งเสรมิบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิน่ วัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น  
๔. ส่งเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมกับชมุชน  
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว 
๓. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
๔. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีและภมูิปัญญาท้องถิ่น  
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต  
๖. ยุทธศาสตร์การปูองกนั บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยในชมุชน  
๗. ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ด ี 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท าแผน (**ให้ผู้ร่วมประชุมตรวจสอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นทีต่นเอง) 
 

 
 



๑๖๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายละเอยีดภารกิจหลัก ๗ ด้านขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

 
 (การทบทวนข้อมูลจากพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แก้ ไขเพิ่ม เติม  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖, 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ และความสอดคล้องกัลป์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงการสรุปบทเรียน
ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่) 

 
 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

ภารกิจหลัก ๗ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑. ด้านโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 
๓. การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม 
๔. การวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน
และพานิช 

๕. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

๖. ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

๗. บริหารจดัการ
สนับสนุนการปฏิบตัิ

ภารกิจของส่วนราชการ
และ อปท. 

๑.๑ จัดให้มีและ
บ ารุงรักษาทาง
น้ าและทางบก  
และทางระบาย
น้ า 

๑.๒ ให้มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค 
บริโภค และ
การเกษตร 

๑.๓ ให้มีและบ ารุง
การไฟฟ้าหรือ
แสงสว่างโดย
วิธีอื่น 

๑.๔ ให้มีและ
บ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ า 

๑.๕ การ
สาธารณูปโภค
และการ
ก่อสร้างอืน่ๆ 

๑.๖ อื่นๆ  

๒.๑ การส่งเสริม 
การฝึก และการ
ประกอบอาชีพ 

๒.๒ ส่งเสริมการ
พัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

๒.๓ ป้องกันโรคและ
ระงับโรคติดต่อ 

๒.๔ ให้มีและบ ารงุ
สถานที่ประชมุ 
การกีฬาการ
พักผ่อนหยอ่นใจ
และ
สวนสาธารณะ 

๒.๕ การสังคม
สงเคราะห์ และ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส 

๒.๖ การปรับปรุง
แหล่งชมุชน
แออัดและการ
จัดการเกี่ยวกบัที่

๓.๑ การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

๓.๒ การคุ้มครอง
ดูแลและรักษา
ทรัพย์สินอนัเป็น
สาธารณสมบัติ
ของแผ่นดนิ 

๓.๓ การผังเมือง 
๓.๔ จัดให้มีที่จอด

รถ 
๓.๕ การรักษาความ

สะอาดและความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

๓.๖ การควบคมุ
อาคาร 

๔.๑ ส่งเสริมให้มี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว 

๔.๒ ให้มีและส่งเสริม
กลุ่มเกษตรกร 
และกิจการ
สหกรณ ์

๔.๓ บ ารุงและส่งเสรมิ
การประกอบอาชีพ
ของราษฎร 

๔.๔ ให้มีตลาด ท่า
เทียบเรือ และท่า
ข้าม 

๔.๕ การท่องเที่ยว 
๔.๖ กิจการเกี่ยวกับ

การพาณิช 
๔.๗ การส่งเสริม การ

ฝึกและประกอบ
อาชีพ 

๔.8 การพาณิชย์กรรม
และการส่งเสริม
การลงทุน 

๕.๑ คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๕.๒ รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ า 
ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมทั้ง
ก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

๕.๓ การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆ 

๕.๔ สร้างคุณค่าการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

๖.๑ บ ารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน และวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น 

๖.๒ ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

๖.๓ การจัดการศึกษา 
๖.๔ การส่งเสริมกีฬา 

๗.๑ สนับสนุนสภาต าบล
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่นในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

๗.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่
ทางราชการมอบหมาย
โดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรให้ตาม
ความจ าเป็นและสมควร 

๗.๓ ส่งเสริมการมีสว่นรว่ม
ของประชาชน ในการมี
มาตรการปอ้งกัน 

๗.๔ การประสานและให้
ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

๗.๕ การสร้างและ
บ ารุงรักษาทางบกและ
ทางน้ าที่เชื่อมต่อ
ระหว่างองค์การ
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอืน่ 

๗.๖ ส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูล ข่าวสาร 



๑๖๓ 

 

ภารกิจหลัก ๗ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑. ด้านโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
๒. ด้านการส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 
๓. การจัดระเบียบ

ชุมชนและสังคม 
๔. การวางแผนการ

ส่งเสริมการลงทุน
และพานิช 

๕. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

๖. ด้านการส่งเสริมศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญา 

๗. บริหารจดัการ
สนับสนุนการปฏิบตัิ

ภารกิจของส่วนราชการ
และ อปท. 

อยู่อาศัย 
๒.๗ การส่งเสริม

ประชาธปิไตย 
ความเสมอภาค 
และสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน 

๒.๘ การ
สาธารณสุข การ
อนามัย
ครอบครัวและ
การ
รักษาพยาบาล 
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