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บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 ได้แจ้งแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 19 วรรคท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2541 และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางเศรษกิจพอเพียง และ
แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๘๑๐.๒/
ว 0703 ลงวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕8  ได้ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด าเนินการจัดท าหรือ
ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัด  เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบล  ด าเนินการจัดท าหรือทบทวนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  โดยค านึงถึง  การบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy)  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  และแนวทางการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

  นอกจากนั้น  ก าหนดให้การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านต่างๆ  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาตามสภาพพ้ืนที่ของตนตามอ านาจหน้าที่  โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ประกอบด้วย  เชียงใหม่  ล าพูน  ล าปาง  และแม่ฮ่องสอน  ควรมีทิศทางการพัฒนาด้านการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  การพัฒนาบริการพ้ืนฐานของเมืองและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคม  และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางภาคการผลิตและบริการบนพื้นฐานของความรู้และวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  ให้ความส าคัญการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่างๆ ตามอ านาจหน้าที่
ของตนเอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น  และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก  ๆ ด้าน   ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกลที่
ส าคัญ ที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมี
ประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
แก้ปัญหาได้ถูกจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม    และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

 ๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายที่จะด าเนินการพัฒนาในอนาคต    โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 



-๒- 
 

 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนด 
ทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  บรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

๑.๓ ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อ าเภอ  การผังเมือง  ปัญหาของท้องถิ่นและให้ค าปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น   โดยการจัดประชุม
ประชาคมเพ่ือระดมปัญหาและข้อคิดเห็นในการพัฒนา 
  ๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 ๓. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหลังจากคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว 

๔. คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ในการประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ /กิจกรรมที่เกิน
ศักยภาพของท้องถิ่น กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

๑.๔   ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  ๑. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
  ๒. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๔. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา   
  ๕. สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  เป็นการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาระยะ  5   ปี  (พ.ศ.๒๕๕9 –  ๒๕๖3)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนา  ที่ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตาม
เป้าหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย  ในการที่จะน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 

 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๒ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๑  ลักษณะท่ีตั้ง อำนำเขตกำรปกครอง ประชำกร กำรศึกษำ สำธำรณสุข ฯ   
ต าบลเมืองปอนมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๑๐ หมู่บ้านและ ๑ หย่อมบ้าน พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านที่

ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายแม่สะเรียง –  ขุนยวม และมีพ้ืนที่บนภูเขาสูงทุรกันดาร  ต าบลเมืองปอนมีระยะทางห่าง
จากอ าเภอขุนยวม ๑๒ กิโลเมตร ห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ๘๐ กิโลเมตร เดินทางตามถนนทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘  สายเชียงใหม่ –  แม่ฮ่องสอน 

 

 ๒.๒  อำณำเขตติดต่อกับพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
ทิศตะวันออก   ติดกับ        ต าบลแม่ยวมน้อย อ าเภอขุนยวม และต าบลแม่โถ อ าเภอแม่ลาน้อย 
ทิศตะวันตก  ติดกับ        ต าบลแม่เงา และ ต าบลแม่กิ ๊อ าเภอขุนยวม 
ทิศเหนือ      ติดกับ        ต าบลขุนยวม  อ าเภอขุนยวม 
ทิศใต ้      ติดกับ        ต าบลแม่โถ  อ าเภอแม่ลาน้อย 

 ๒.๓  พื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
         ต าบลเมืองปอนมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ  ๔๐๕  ตารางกิโลเมตร  หรือ  ๒๕๓,๑๒๕  ไร่ 

 ๒.๔ ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
  ต าบลเมืองปอน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน สภาพอากาศมี ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน 
ฤดูฝน และฤดูหนาว สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ โดยทั่วไปเป็นป่าเขาทุรกันดาร มีภูเขาสูง
สลับซับซ้อนถึงร้อยละ ๗๐ มีพ้ืนที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ าปอนและลุ่มน้ าแม่ลาก๊ะ เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรและตั้ง
บ้านเรือนประมาณ ๘๙.๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๖,๐๖๒.๕๐ ไร่ 

 ๒.๕ เขตกำรปกครองขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  แบ่งการปกครองทั้งหมดเป็น  ๑๐ หมู่บ้าน และ ๑ 

หย่อมบ้าน ได้แก่ 
         หมู่ที่  ๑ บ้านเมืองปอน 
  หมู่ที่  ๒ บ้านเมืองปอน 
  หมู่ที่  ๓ บ้านหางปอน 
  หมู่ที่  ๔ บ้านป่าฝาง 
  หมู่ที่  ๕ บ้านแม่ซอ  
  หมู่ที่  ๖ บ้านแม่ลาก๊ะ 
  หมู่ที่  ๗ บ้านท่าหินส้ม 
  หมู่ที่  ๘ บ้านมะหินหลวง   
    และหย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 
  หมู่ที่  ๙ บ้านหนองแห้ง 
  หมู่ที่  ๑๐ บ้านแม่โข่จู 
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 ๒.๖ จ ำนวนประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน   

ประชากรของต าบลเมืองปอน ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายไทยใหญ่ (คนไต) และมีคนพ้ืนเมือง 
อาศัยอยู่ปะปนกัน ส่วนใหญ่จะอาศัยและประกอบอาชีพบนพ้ืนที่ราบ จ านวน ๕ หมู่บ้าน  ส่วนประชาชนเชื้อ
สายปกาเกอญอ  ส่วนใหญ่จะอาศัยและประกอบอาชีพบนพื้นที่สูง มีจ านวน ๕ หมู่บ้าน 

 ประชากรในเขตต าบลเมืองปอน  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีจ านวนทั้งหมด  ๑๐ หมู่บ้าน 
จ านวน ๑,625 หลังคาเรือน ประชากรรวม ๔,๓64 คน ดังรายละเอียด 

หมู่ ชื่อหมู่บ้ำน ครัวเรือน ชำย หญิง ประชำกรรวม 
(คน) 

๑ บ้านเมืองปอน 333 369 344 713 
๒ บ้านเมืองปอน 289 379 338 717 
๓ บ้านหางปอน 159 192 157 349 
๔ บ้านป่าฝาง 58 123 111 234 
๕ บ้านแม่ซอ 59 94 80 174 
๖ บ้านแม่ลาก๊ะ 171 256 228 484 
๗ บ้านท่าหินส้ม 137 173 198 371 
๘ บ้านมะหินหลวง 143 297 280 577 
๙ บ้านหนองแห้ง 174 269 232 501 

๑๐ บ้านแม่โข่จู 75 133 111 244 
รวม 1,625 2,285 2,079 4,364 

(ที่มา : ส านักงานทะเบียนราษฎร์อ าเภอขุนยวม ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕9) 
 

จ ำนวนและร้อยละประชำกร จ ำแนกตำมข้อมูลทั่วไป เพศ สัญชำติ ศำสนำ สถำนภำพ  
สมรส และกำรศึกษำ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
เพศ 
      1. ชาย 2,080 52.17 
      2. หญิง 1,907 47.83 

รวม 3,987 100 
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จ ำนวนและร้อยละประชำกร จ ำแนกตำมข้อมูลทั่วไป เพศ สัญชำติ ศำสนำ สถำนภำพ  
สมรส และกำรศึกษำ 

ข้อมูลทั่วไป จ ำนวน ร้อยละ 
อายุ(ปี) ชาย หญิง     
0 - 4 ปี 98 4.71 102 5.35 200 5.02 
5 - 9 ปี 115 5.53 100 5.24 215 5.39 

10 - 14 ปี 128 6.15 93 4.88 221 5.54 
15 - 19 ปี 161 7.74 137 7.18 298 7.47 
20 - 24 ปี 174 8.37 148 7.76 322 8.08 
25 - 29 ปี 147 7.07 170 8.91 317 7.95 
30 - 34 ปี 176 8.46 153 8.02 329 8.25 
35 - 39 ปี 146 7.02 118 6.19 264 6.62 
40 - 44 ปี 134 6.44 153 8.02 287 7.2 
45 - 49 ปี 178 8.56 174 9.12 352 8.83 
50 - 54 ปี 154 7.4 135 7.08 289 7.25 
55 - 59 ปี 141 6.78 121 6.35 262 6.57 
60 - 64 ปี 75 3.61 98 5.14 173 4.34 
65 - 69 ปี 85 4.09 54 2.83 139 3.49 
70 - 74 ปี 43 2.07 39 2.05 82 2.06 
75 - 79 ปี 47 2.26 32 1.68 79 1.98 
80 ปี ขึ้นไป 40 1.92 36 1.89 76 1.91 
ข้อมูลผิดปกติ 38 1.83 44 2.31 82 2.06 

รวม 2080 100.01 1907 100 3,987 100.01 
ค่าเฉลี่ย ( µ ) = 44.65   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( σ ) = 311.71 
ต าสุด ( Min ) = -1866   สงูสุด ( Max ) = 1257 
สัญชำติ 
      1. ไทย 3,947 99.45 
      2. จีน 12 0.3 
      3. พม่า 3 0.08 
      4. อ่ืนๆ (ระบุ) 1. ไทยใหญ่ , 2. , 6 0.15 
      5. ไร้สัญชาติ 1 0.03 

รวม 3,969 100.01 
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ศำสนำ 
      1. พุทธ 2,561 64.41 
      2. คริสต์ 1,408 35.41 
      3. อิสลาม 5 0.13 
      4. อ่ืนๆ (ระบุ) 1. , 1 0.03 
      5. ไม่นับถือศาสนา 1 0.03 

รวม 3,976 100.01 
สถำนภำพสมรส 
      1. โสด 1,508 37.92 
      2. สมรสจดทะเบียน 1,683 42.32 
      3. สมรสไม่จดทะเบียน 453 11.39 
      4. หม้าย 150 3.77 
      5. หย่า 62 1.56 
      6. แยกกันอยู่ 24 0.6 
      7. ไม่เข้าข่าย 97 2.44 

รวม 3,977 100 
สถำนะกำรศึกษำ 
    1. ไม่ได้เรียน 774 100 

รวม 774 100 
    2. ก าลังศึกษาอยู่ 
      1. อนุบาล 115 12.5 
      2. ประถมศีกษา 337 36.63 
      3. ม.ต้น 130 14.13 
      4. ม.ปลาย 149 16.2 
      5. ปวช. 29 3.15 
      6. ปวส. 19 2.07 
      7. อนุปริญญา 28 3.04 
      8. ปริญญาตรี 105 11.41 
      9. สูงกว่าปริญญาตรี 2 0.22 
      10. ไม่ระบุ 6 0.65 

รวม 920 100 
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    3. จบการศึกษา ระดับ 
      1. อนุบาล 7 0.32 
      2. ประถมศีกษา 1,045 47.76 
      3. ม.ต้น 342 15.63 
      4. ม.ปลาย 341 15.59 
      5. ปวช. 37 1.69 
      6. ปวส. 49 2.24 
      7. อนุปริญญา 47 2.15 
      8. ปริญญาตรี 288 13.16 
      9. สูงกว่าปริญญาตรี 31 1.42 
      10. ไม่ระบุ 1 0.05 

รวม 2,188 100.01 
      4. ไม่เข้าข่าย 90   

รวม 90 100 
รวมทั้งหมด 3,972 100 

  

โครงสร้ำงจ ำนวนประชำกรตำมข้อมูลในระบบฐำนข้อมูลต ำบล (สสส.) www.tcnap.org 

  โครงสร้างจ านวนประชากรในต าบลเมืองปอน แบ่งตามช่วงวัย  คือ เยาวชน (๐-๑8 ปี)           
วัยท างาน  (๑8 - 60 ปี)  และวัยสูงอายุ  (๖1 ปี ขึ้นไป)   พบว่า  จากจ านวนประชากรทั้งหมด  4,364  คน  
เป็นเยาวชน  (๐-๑8 ปี)  จ านวน  974  คน  วัยท างาน  (๑9 - ๖๐ ปี)  จ านวน  ๒,686  คน  และวัยสูงอายุ 
(มากกว่า  ๖1 ปีขึ้นไป)  จ านวน   642    คน    ซึ่งจะแสดงโครงสร้างแบบพีรามิด   ได้ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 จากอัตราส่วนประชากรในต าบลเมืองปอนจะเห็นได้ว่ามีประชากรวัยแรงงาน มากกว่า

ประชากรวัยเด็ก  และวัยชรา   ลักษณะของจ านวนประชากรวัยแรงงานมากกว่าประชากรวัยเด็กท าให้แนวโน้ม
ในอนาคตลักษณะโครงสร้างประชากรของต าบลเมืองปอนจะมีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น ท าให้อัตราการเป็น
ภาระของวัยท างานต่อวัยเด็กมีแนวโน้มลดลง แต่ภาระของวัยสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

 

เยาวชน  974 คน 

วัยท างาน 2,686 คน 

ผู้สูงอายุ 642 
คน 
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 ดังนั้นลักษณะการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนในปัจจุบันต้องให้เร่งพัฒนา
คุณภาพของประชากรวัยท างาน โดยเฉพาะด้านการศึกษา และเน้นคุณภาพให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือและทักษะ
ในการท างานมีความคล่องตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา จะช่วยให้สามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ 

 ๒.๘ หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
  -  ธนาคาร    - แห่ง 
  -  โรงแรม    - แห่ง 
  -  ปั๊มน้ ามันเล็ก    7 แห่ง 
  -   โรงงานอุตสาหกรรม   - แห่ง 
  -   โรงสี      17 แห่ง 

 ๒.๙ หน่วยบริกำรทำงกำรศึกษำ 
  ต าบลเมืองปอน ด าเนินการด้านการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ โดยในระบบโรงเรียนได้
จัดให้มีการศึกษา ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งต าบล
เมืองปอน มีโรงเรียนสังกัดส านักงานการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในพ้ืนที่ จ านวน ๗ โรงเรียน   
ได้แก่ 
  ๑.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 
  ๒.โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 
  ๓.โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 
  ๔.โรงเรียนบ้านแม่ลาก๊ะ 
  ๕.โรงเรียนบ้านแม่โข่จู 
  ๖.โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 
  ๗.โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง  

  ส าหรับการดูแลเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ในความรับผิดชอบ จ านวน ๓  ศูนย์ คือ 
  ๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน 
  ๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง 
  ๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหินหลวง 
 

โรงเรียนในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๕9) 

โรงเรียน อนุบำล 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวมท้ังสิ้น 

 ๑.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 24 10 14 15 20 10 18 46 33 28 220 
๒.โรงเรียนบ้านแม่ลากะ๊ 9 4 2 6 3 4 12 - - - 40 
๓.โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม 7 6 8 5 5 9 11 - - - 51 
๔.โรงเรียนบ้านมะหินหลวง 11 5 15 5 10 8 10 - - - 64 
๕.โรงเรียนบ้านหนองแห้ง 26 9 8 7 13 11 9 25 22 22 152 
๖.โรงเรียนบ้านแม่โข่จ ู 11 7 3 10 - 6 4 - - - 41 
ห้องเรียนบ้านห้วยไม้ซาง 
(สพป.มส.๑) 

4 2 5 - 1 4 - - - - 16 

รวมท้ังสิ้น 92 43 55 48 52 52 64 71 55 50 406 
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- โรงเรียนมัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำส ม.๑ –  ม.๓) จ ำนวน  ๒  แห่ง  ประกอบด้วย 
     ๑. โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน จ านวนนักเรียน     94    คน   
     ๒. โรงเรียนบ้านหนองแห้ง                จ านวนนักเรียน     72    คน 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา             -    แห่ง 

 - โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง      -    แห่ง 
 - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  ๑๐ แห่ง 
 

 -  จ ำนวนเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
 

ศูนย์ ชำย หญิง รวม หมำยเหตุ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเมืองปอน 7 13 20  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห้ง 16 4 20  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะหินหลวง 8 14 2๒  

รวมทั้งสิ้น 31 31 6๒  

 ๒.๑๐ สถำบันและองค์กรศำสนำ 
  ประชาชนในต าบลเมืองปอนส่วนใหญ่ นับถือศาสนา  ๒   ศาสนา คือ 
   ๑. ศาสนาพุทธ 
   ๒. ศาสนาคริสต์ 
  โดยมีจ านวน ศาสนสถานที่ใช้ในการปฎิบัติศาสนกิจ  ดังนี้  
      -  วัด    ๖  แห่ง 
      -  ส านักสงฆ ์    ๔  แห่ง 
      -  ศาลเจ้า    ๖  แห่ง 
      -  โบสถ ์    ๗  แห่ง 

 ๒.๑๑ กำรสำธำรณสุข 
ต าบลเมืองปอน มี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ในพ้ืนที่ จ านวน ๓ แห่ง คือ  
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเมืองปอน 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านท่าหินส้ม 
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแม่ลาก๊ะ 

โดยให้บริการด้านการสาธารณสุขและรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับประชาชนทั้ง  ๑๐ 
หมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานของแต่ละหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการดูแล รักษาสุขภาพอนามัย
ของประชาชนในต าบล เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้รับการฉีดวัคซีน และมีการดูแล สุขภาพอนามัยของ
หญิงมีครรภ์ และผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น  

ประชาชนในต าบลเมืองปอน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคความดันโลหิต  
โรคเบาหวาน    โรคกระเพาะ รองลงมา คือ โรคระบบทางเดินหายใจ 

 ๒.๑๒ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ 
  -  พระธาตุเจดีย์ ตั้งอยู่ที่วัดดอยกองมูเหนือ   อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ ๑ 
  -  วัดพระธาตุปลายดอย   อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ ๒ 
  -  วัดเมืองปอน   อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ ๑ 
  -  เจดีย์เก่า โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน  อยู่ที่บ้านเมืองปอน หมู่ ๑ 
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 ๒.๑๓ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  การอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชนในพ้ืนที่ต าบล
เมืองปอน อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานีต ารวจภูธรขุนยวม  ซึ่งมีส านักงานระดับอ าเภอ และต าบลอยู่ใน
พ้ืนที่ ส่วนในระดับหมู่บ้านนั้นมีการอ านวยความปลอดภัย โดยประชาชนอาสาสมัคร เรียกว่า หมู่บ้านอาสา
พัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)  

๒.๑๔ กำรคมนำคมในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
1.1. ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ เป็นถนนลาดยางสายหลักของต าบลถนนสายนี้ผ่านบ้านเมืองปอน 

หมู่ที่ ๑ , ๒ บ้านหางปอน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าหินส้ม หมู่ที่ ๗ บ้านหนองแห้ง หมู่ที่ ๙ ระยะทาง
จากบ้านหนองแห้ง ถึงอ าเภอขุนยวม ๒๘ กิโลเมตร 

1.2. ถนนสายบ้านหางปอน - บ้านแม่ลาก๊ะ เป็นถนนดินลูกรังสลับกับถนนคอนกรีตจากทางหลวง
หมายเลข ๑๐๘ ระยะทางจากทางแยก  บ้านหางปอนถึงบ้านแม่ลาก๊ะ เป็นระยะทาง ๑๔ 
กิโลเมตร เป็นเส้นทางใช้สัญจร จ านวน ๓ หมู่บ้าน  ในฤดูฝน ถนนสายนี้ล าบากมากยากที่จะ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ 

1.3. ถนนสายบ้านแม่ลาก๊ะ - บ้านมะหินหลวง เป็นถนนดินลูกรังสลับกับถนนคอนกรีต ระยะทาง 
๖ กิโลเมตร    ในฤดูฝน ถนนสายนี้ล าบากมากและยากที่จะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้  
เพราะมีล าน้ าแม่ลาก๊ะไหลผ่าน 

1.4. ถนนสายบ้านแม่ลาก๊ะ - บ้านแม่โข่จู  เป็นถนนดินลูกรังระยะทาง ๔ กิโลเมตร  ในฤดูฝนถนน
สายนี้ล าบากมากและยากท่ีจะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้  เพราะมีล าน้ าแม่ลาก๊ะไหลผ่าน 

1.5. ถนนสายบ้านเมืองปอน - บ้านแม่ซอ  เป็นถนนดินสลับกับถนนคอนกรีตระยะทาง ๖ 
กิโลเมตร  ในฤดูฝนถนน สายนี้ล าบากมากและยากที่จะสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านเพราะมี
ล าน้ าปอนไหลผ่าน 

 ๒.๑๕  กำรโทรคมนำคม 
  -  เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่     ๖  แห่ง 
  -  ที่ท าการไปรษณีย์หมู่บ้าน                                 ๑       แห่ง 
  -  สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ                                 - แห่ง 
  -  โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท (ดาวเทียม)            9       แห่ง 

 ๒.๑๖   กำรไฟฟ้ำ จ านวนหมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน   
                       (ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๕9 )  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้ำใช้ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
 

๙. 
๑๐. 

บ้านเมืองปอน 
บ้านเมืองปอน 
บ้านหางปอน 
บ้านป่าฝาง 
บ้านแม่ซอ  
บ้านแม่ลาก๊ะ 
บ้านท่าหินส้ม   
บ้านมะหินหลวง 
หย่อมบ้านห้วยไม้ซาง 
บ้านหนองแห้ง   
บ้านแม่โข่จู 

-  
2 ครัวเรือน 
1 ครัวเรือน 
-  
7 ครัวเรือน 
8 ครัวเรือน 
3 ครัวเรือน 
8 ครัวเรือน 
๑7 ครัวเรือน 
5 ครัวเรือน 
8 ครัวเรือน  

 รวม 59  ครัวเรือน 
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 ๒.๑๗ แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
  แหล่งน้ าธรรมชาติในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  ๑.  ล าน้ าปอน ต้นน้ าอยู่ทางทิศตะวันออกของต าบลไหลผ่านบ้านป่าฝาง, บ้านเมืองปอน หมู่
ที่ ๑ , ๒ บ้านหางปอน ล าน้ าไหลไปบรรจบกับล าน้ าแม่ลาก๊ะ  ล าน้ าสายนี้เป็นล าน้ าสายหลักท่ีใช้ในการท า
การเกษตร 
  ๒.  ล าน้ าแม่ลาก๊ะ ต้นก าเนิดในพ้ืนที่ต าบลแม่ยวมน้อยไหลผ่านบ้านแม่ลาก๊ะ, บ้านหนองแห้ง 
, บ้านท่าหินส้มไหลไปบรรจบกับล าน้ าปอนไหลผ่านน้ ายวม ล าน้ าสายนี้ใช้ในการเกษตร จ านวน ๓  หมู่บ้าน 
  ๓.  ล าห้วยแม่ซอ  ต้นก าเนิดในพื้นที่บ้านแม่ซอ ,บ้านหางปอนหมู่ที่ ๓ บรรจบกับล าน้ าปอน 
ล าน้ าสายนี้ใช้ในการเกษตร  จ านวน  ๒  หมู่บ้าน 
  ๔.  อ่างเก็บน้ าห้วยปูหลวง  เป็นอ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ของต าบลเป็นที่เก็บกักน้ าไว้ในฤดูแล้ง 
และเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด 
  ๕.  สระน้ าบ้านท่าหินส้ม  
  ๖.  ท านบกั้นน้ าห้วยเข่งลา  บ้านเมืองปอน  ม.๒ ที่เก็บกกัน้ าไว้ในฤดูแล้งและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด 
  ๗.  ท านบปลาห้วยมะไฟบ้านหางปอน กักเก็บน้ าไว้ในฤดูแล้งและเป็นแหล่งขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด 

  ๒.๑๘ แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
  -  ฝาย                130    แห่ง      
  -  บ่อน้ าตื้น         51   แห่ง     
  -  บ่อโยก            8     แห่ง 

 ๒.๑๙ ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน ได้แก่ 
  - ป่าไม้  มีไม้นานาชนิด อาทิเช่น ไม้สัก, ไม้เต็ง, ไม้ลัง, ไม้พลวง 
  - แหล่งหิน    หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองปอน 
  - ถ้ าแม่ลาก๊ะน้อย  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแห้ง 
  - บ่อน้ าทิพย์  หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองปอน 
  - ถ้ าแม่ซอ  หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ซอ 
  - แหล่งทราย  หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔ 
  - ถ้ าผาผึ้ง  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแห้ง  
  - บ่อน้ าพุร้อน  หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแห้ง 
  - บ่อน้ าพุร้อน  หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองปอน 
  - ถ้ าประตูเมือง  หมู่ที่ ๒ บ้านเมืองปอน 

 ๒.๒๐ มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน 
  - อพป. 
  - ไทยอาสาป้องกันชาติ  
  - กองหนุนเพื่อความม่ันคงแห่งชาติ 
  - อปพร./ต ารวจบ้าน/ชรบ. 
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 ๒.๒๑ สถำนที่ท่องเที่ยว 
  ต าบลเมืองปอนเป็นต าบลที่มีเสน่ห์ทางด้านการท่องเที่ยว สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
เนื่องจากมีความเด่นชัดด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งยังมีโบราณสถาน และ
สถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง พอสรุปได้ดังนี้ 
 -  วัดศิลปะไทยใหญ่ผสมพม่า  
   -  วัดเมืองปอน 
   -  วัดพระธาตุปลายดอย 

- น้ าพุร้อน บ้านหนองแห้ง 
- ถ้ าแม่ลาก๊ะน้อย บ้านหนองแห้ง 
- ถ้ าผาผึ้ง บ้านหนองแห้ง 
- ศูนย์วัฒนธรรมต าบลเมืองปอน 
- หมู่บ้านวัฒนธรรมไทยใหญ่บ้านเมืองปอน 
- บ่อน้ าพุร้อนบ้านเมืองปอน 
- บ่อน้ าทิพย์ 
- เฮินไต 
- ถ้ าประตูเมือง 
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สภำพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐำน  ลักษณะท่ีต้ัง (แสดงที่ต้ังหมู่บ้ำนในพ้ืนที่ต ำบลเมืองปอนจำกอ ำเภอขุนยวม) 
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 ๒.๒๒ ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 

  (๑)  จ ำนวนบุคลำกร 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน แบ่งการบริหารราชการ เป็น ๓ ส่วนงานย่อย 

คือ ส านักปลัด  กองคลัง  และกองช่าง 
  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน จ านวน  ๓๘  อัตรา ดังนี้ 
  ๑.ส ำนักงำนปลัด 
  -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นักบริหารงาน อบต.ระดับ  ๘   ๑ อัตรา 
  - รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   นักบริหารงาน อบต.ระดับ  ๖   ๑ อัตรา 
  - นักพัฒนาชุมชน  ระดับ 5    ๑ อัตรา 
  - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5  ๑ อัตรา 
  -  นักวิชาการศึกษา ระดับ ๔    ๑ อัตรา 
  -  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 4   ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๒    ๑ อัตรา 
  -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับ ๒   ๑ อัตรา 
  -  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ระดับ ๒ ๑ อัตรา 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ คร ูคศ.๑    ๑ อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเด็ก   ๓ อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานขับรถ   ๑ อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานผลิตน้ าประปา  ๑ อัตรา 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ ต าแหน่ง  คนงานประจ ารถขยะ ๑ อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง   แม่บ้าน   ๑ อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง   ยาม   ๑ อัตรา 
  - พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  ๑ อัตรา 
  ๒. กองคลัง 
  -  ผู้อ านวยการกองคลัง  
   นักบริหารงานคลัง ๖    ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๒   ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ระดับ ๒   ๑ อัตรา 
  - เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ ๒    ๑ อัตรา 
  - เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ ๑     ๑ อัตรา 
  - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1   ๑ อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ  ๑ อัตรา 
  -  พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ อัตรา 
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  ๓.กองช่ำง 
  - ผู้อ านวยการกองช่าง 
   นักบริหารงานช่าง  ระดับ ๗   ๑ อัตรา 

- นายช่างโยธา ๒     ๑ อัตรา 
- นายช่างเขียนแบบ ๒     ๑ อัตรา 
- เจ้าพนักงานธุรการ ๒     ๑ อัตรา 
- ช่างโยธา ระดับ ๑     ๑ อัตรา 
- พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑ อัตรา 
- พนักงานจ้างทั่วไป ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป  ๑ อัตรา 

  (๒)  ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 
ประถมศึกษา      ๒       คน 
มัธยมศึกษา   5 คน   
อนุปริญญา   5 คน 
ปริญญาตรี   ๒๒      คน 
ปริญญาโท   3        คน 

 (๓)  รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีขนาดรายได้จัดอยู่ใน
ระดับเล็ก จากสถิติการคลังในปีงบประมาณ ๒๕๕6 –  ๒๕๕8 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีรายได้ 
ดังนี้ 

รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

รำยรับ 
ปี  ๒๕๕๖ 

( ๓๐ กันยำยน 
๒๕๕๖  ) 

ปี 2557 
(30 กันยำยน 

2557) 

ปี 2558 
(30 กันยำยน 

2558) 
-  รายได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เมืองปอนจัดเก็บได้เอง 

๘๘๔,๕๗๓.๖๖ 676,494.39 701,769.50 

-  รายได้ส่วนต่างๆ ที่ทาง
ราชการจัดเก็บให้ 

๑๕,๓๐๐,๓๖๒.๘๕ 11,613,653.50 12,626,702.15 

-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ๖,๒๙๑,๔๖๗.๐๐ 6,983,156.00 6,649,914.00 

-  เงินอุดหนุนที่รัฐบาล
ระบุวัตถุประสงค ์ 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

๖,๓๗๒,๖๗๐.๐๐ 7,934,820.00 7,110,938.00 

-  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อ่ืนๆ 

๑๐,๔๒๖,๐๐๐.๐๐ - 12,451,649.00 

รวมรำยรับทั้งสิ้น ๓๙,๒๗๕,๐๗๓.๕๑ 27,208,123.89 39,540,972.65 
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 ๒.๒๓ ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
กำรรวมกลุ่มของประชำชน ขั้นพื้นฐำน 

- กลุ่มตัดเย็บและปักฉลุเสื้อไต บ้านเมืองปอน    
 - กลุ่มทอผ้า บ้านหนองแห้ง 
 - กลุ่มตีเหล็ก บ้านแม่ซอ 
 - กลุ่มเลี้ยงโค - กระบือ  
 - กลุ่มจักสาน บ้านแม่ลาก๊ะ 
 -  กลุ่มจักสาน บ้านเมืองปอน 
 - กลุ่มไม้กวาด บ้านเมืองปอน 
 -  กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าฝาง 
 - กลุ่มเลี้ยงสุกรและเลี้ยงไก่  
 - กลุ่มปลูกถ่ัวเหลือง 
 - กลุ่มปลูกกระเทียม 
 - กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ บ้านเมืองปอน 
 - ชมรมสภาเด็กและเยาวชนต าบลเมืองปอน  
 - กลุ่ม อสม. ต าบลเมืองปอน 
 -  กลุ่มการจัดการสวัสดิการชุมชน 
 -  กลุ่มสตรี ต าบลเมืองปอน 
 -  กลุ่มกองบุญข้าว 
 - กลุ่มโฮมสเตย์ 

- กลุ่มนวดแผนไทย 
 - กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 - กลุ่มผู้สูงอายุ ต าบลเมืองปอน 
 

จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อกำรพัฒนำต ำบล) 
-  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ป่าไม้  หิน  ทราย  แม่น้ า 
-  มีแหล่งท่องเที่ยว  บ่อน้ าพุร้อน , ถ้ า 
-  มีพ้ืนที่ราบ ในการพัฒนาด้านเกษตร เช่น  ท านา, ปลูกกระเทียม,    
   ปลูกถ่ัวเหลือง ปลูกข้าวโพด , ปลูกหอมแดง , ปลูกผักต่างๆ 
-  แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 
-  มีศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ 
-  มีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุ 
- มีกลุ่มในชุมชนที่เข้มแข็ง 
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  ๒.๒๔  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 

   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่หลากหลาย  เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  ได้แก่   วัดเมืองปอน  ชุมชนไทยใหญ่           
และชุมชนปกาเกอญอฯ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  ได้แก่ น้ าพุร้อนบ้านหนองแห้ง, ถ้ า, แหล่งน้ าฯ  เป็น
ต้น   มีพ้ืนที่ราบในการพัฒนาการเกษตรบนพ้ืนที่เชิงเขา  มีกลุ่มชุมชนที่เข้มแข็ง  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน าไปสู่การก าหนด  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)     
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  โดยแบ่งออกเป็น  ๔  ด้าน  ดังนี้ 

  ด้ำนที่ ๑  กำรพัฒนำต ำบลให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง  (Growth & Competitiveness) 
1.1 สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชนที่เข้มแข็งประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.2 วางระบบการพัฒนาเมือง/ชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการ

เปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน  (Mapping & Zoning)  

  ด้ำนที่ ๒  กำรพัฒนำต ำบลให้มีควำมเข้มแข็งและเกิดควำมเป็นธรรม (Inclusive Growth)  
   ๒.๑  พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายความมั่นคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบ
          ประชาธิปไตยและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๒.๒  ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็งเป็นพลังในการแก้ไข
          ปัญหาสังคมและคนในชุมชน  
   ๒.๓  สร้างภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมในสังคม พัฒนาข้อบัญญัติต าบลและบังคับ
          ใช ้กฎหมายอย่างยุติธรรม       
  ด้ำนที่ ๓  กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม  (Green Growth) 
   ๓.๑  พัฒนา/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัย
          พิบัต ิ
   ๓.๒  รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม   
  ด้ำนที่ ๔   กำรพัฒนำระบบบริหำรรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  (Internal Process)  
   ๔.๒ พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
   ๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการก าหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ 
   ๔.๔ พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณ
         อย่างมีธรรมาภิบาล       
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บทที่  ๓  
แผนยุทธศำสตร์ 

๓.๑ กรอบแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับ
ศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  บรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้นเพ่ือสอดรับกับนโยบายการบริหาร
ประเทศในระดับต่างๆ ดังนี้ 
 
 ค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร ตำมนโยบำยของ คสช. 
  1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
  3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
  7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
  8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
  9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  
       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือ
       ก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
  11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต า หรือกิเลส มีความ
       ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
  12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 นโยบำยของรัฐบำลพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
           โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะ
สนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
            2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
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           - การบริหารจัดการชายแดน  
           - การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
           - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
           - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
           - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน 
แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
            2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
            2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
            2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ
เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
            3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 
            3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรม
ต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุง
กฎหมายข้อบังคับท่ีจ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
            3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
            3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน 
สถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนา
ระบบการเงินการคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
            3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
            3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
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            3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  
 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
            4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
            4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัด
ให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
            4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
            4.4 พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
            4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนา
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
            5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุก
ระบบหลักประกันสุขภาพ 
            5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจาย
บุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
            5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 

 6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่
ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
            6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
            6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
จัดท าไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการ
พิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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            6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  
            6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดตุ้นการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
            6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
            6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
            6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุน
การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
            6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพื้นที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
            6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษี
ที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
            6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คง
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  
            รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการ
ยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
            6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 
700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุน
พัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
            6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาล
ต่อไปท าได้ทันที  
            - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
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            6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่าย
หลักของประเทศ 
 
            6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
            6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
            6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
            6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
            - เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
            - พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่
ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
             8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ า
กว่า 1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
            8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

        9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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             9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่
เอกชน เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
            9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
            9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็นระบบ 
            9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะ
อุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมี
มาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
            10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็น
ธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุน
ด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่
กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได้ 
            10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้
รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบ
ก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  
           ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้าน
บริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
            10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
ป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
            10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่
ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 

 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
            11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน 
ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
             11.2 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
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 ๓.๑.๙ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ 
 

     วิสัยทัศน์ 
       “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
         และมี ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
 

   พันธกิจ 
 ๑.สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ

คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 

 ๒.พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

 ๓.พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค ์
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 ๔.สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

 

 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ๑.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม    
     มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มี

คุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้
ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทาง
สังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  
และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ๒.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน 
    มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มี
สติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คน
ในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 
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 ๓.ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน 
    ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค

เกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและ
พลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์และสัตว์น้ า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้ 
สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน  
ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง  ๆ ได้
อย่างมั่นคง 

  ๔.ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มี
คุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออ านวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและ
ต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  
พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยี
และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่าง ๆทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

 

  ๕.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ
และสังคม 

  มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบ
หุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค  ปรับปรุง
กฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลดต้นทุนการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการ
พัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง 

 

  ๖.ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
   มุ่งบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการ
เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย  โดยให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน
สิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะบทบำทของภำคีพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑
  

 ๑) น าแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นและผลักดันการ
ด าเนินงานภายใต้แผนชุมชนให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน  และชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของที่น าไปสู่การพัฒนา
ชุมชน  โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 
  ๒) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพ้ืนฐานให้ชุมชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   คน
ในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุน  การศึกษา  สาธารณสุข  และการคุ้มครองทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน 

 ๓) ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  ในทุกระดับตั้งแต่ชุมชน  จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด  ภูมิภาค และประเทศ  ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนอย่างกว้างขวางในหลายมิติพร้อมทั้งสนับสนุนให้มีมาตรการทางสังคมเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบบริการ
ต่าง ๆ  ให้มีความโปร่งใส  เป็นธรรม  โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ที่ท าประโยชน์เพื่อชุมชน/สังคม 

 ๔)  พัฒนาฐานข้อมูลท้องถิ่น  ให้เป็นระบบและปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ทั้งข้อมูลครัวเรือน  
ข้อมูลศักยภาพท้องถิ่นในประเด็นต่าง ๆ  อาทิ  การรวมกลุ่มการจัดกิจกรรมของชุมชน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุน
ทางทรัพยากรธรรมชาติทุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์หรือผู้น าตามธรรมชาติในชุมชน  สนับสนุนการจัดการ
องค์ความรู้ในชุมชน  ประสานสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่  และเปิดเวทีให้ภาคประชาสังคมมีบทบาทในการร่วม
พัฒนาและเป็นแกนในการจัดการองค์ความรู้ 

 ๕)   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน  และจัดท าตัวชี้วัดความเข้มแข็งของ
ชุมชนในมิติต่าง ๆ  เช่น  ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน  ทั้งความสุขภายในจิตใจ  เช่น  การเข้าถึงหลักศาสนา  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  เป็นต้น  และความสุขภายนอก  เช่น  การมีครอบครัวอบอุ่น  การมีปัจจัยสี่
พอเพียง  การมีหลักประกันในชีวิต  เป็นต้น 

  ๓.๑.๑๐  ยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2559 

  วิสัยทัศน์ 

   “เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนา 
  เศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 

  วัตถุประสงค์รวม  
  ๑. การสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในด้าน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต สุขภาพ และการค้าชายแดน 
  ๒. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา
คน สังคม การบริการภาครัฐและพลังงานทดแทน 
  ๓. เพ่ืออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๑ : ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวคุณภำพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภำพ 
  ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑ พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ เพื่อเพ่ิม
รายได้จากการท่องเที่ยว 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รายจากการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมให้เป็น “เมืองแห่งการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ” 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และส่งเสริมให้มี
กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดปี 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งในและนอกประเทศ 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคม และอ านวยความสะดวก 
  ตัวชี้วัด : จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนา 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
  เป้าประสงค์ที่ ๓ สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานเพื่อเพ่ิมมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำ กำรงทุน และกำรค้ำชำยแดน ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ : การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบ Logistic เพ่ือรองรับการเปิดด่านสูประเทศเมียนมาร์ และกลุ่ม 
BIMSTEC 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริม พัฒนาการค้าชายแดน และยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือการท่องเที่ยวและเปิดประตูสู่ตะวันตก 
  กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมพัฒนาการค้า การงทุนทั้งในและนอกกลุ่มประเทศอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการค้าตลาดชุมชนสินค้าเกษตรปลอดภัยและการค้าชายแดน 

 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ : กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน พัฒนำคน สังคม กำรบริกำรภำครัฐ และพลังงำทดแทน 
เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑ ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ลดน้อยลง 
  ตัวชี้วัด : ๑.ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
     ๒.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : ส่งเสริมอาชีพให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/แปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย และพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
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  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน กลุ่มนักเรียน นักศึกษา 
ตลอดจนสถานศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ เพ่ือสนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษารองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน 
  เป้าประสงค์ที่ ๓ ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและได้รับบริการทางแพทย์ และสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด : อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือดสมอง ความดันโลหิต และ
มะเร็งลดลง 
  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐ และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพื้นฐาน การบริการภาครัฐเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตประชาชน 
  เป้าประสงค์ที่ ๔ มีการสืบทอดศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นกลุ่มชาติ
พันธ์ 
  กลยุทธ์ที่ ๖ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  เป้าหมายที่ ๕ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายอย่าง
ทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด : ๖.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนชุมชน/หมู่บ้าน ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ตาม
แนวพระราชด าริ 
  กลยุทธ์ที่ ๗ : ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริสู่ที่สู่พ้ืนที่เป้าหมาย
และประชาชน 
  เป้าประสงค์ที่ ๖  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
  กลยุทธ์ที่ ๘ : พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ : กำรจัดกำร อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยำกำรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืนประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ : เพ่ิมความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  ตัวชี้วัด : ๑.จ านวนพื้นที่ป่าไม่ถูกบุกรุกท าลายเพ่ิมมากขึ้น 
   ๒.ร้อยละท่ีลดลงของคดีบุกรุกตัดไม้ท าลายป่าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๓ ปี ย้อนหลัง 
   ๓.ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดไฟป่า 
   ๔.ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการขยะ 
   ๕.ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรลุ่มน้ า 
  กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ปลูกป่าสร้างรายได้ พัฒนา ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 
  กลยุทธ์ที่ ๓ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย 
  กลยุทธ์ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรลุ่มน้ า 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเชิงวนเกษตรและให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ 
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  ยุทธศำสตร์ที่ ๕ : กำรพัฒนำเพื่อเสริมสร้ำงควำมม่ันคงภำยในและตำมแนวชำยแดน
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ที่ ๑ ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในสังคม 
  ตัวชี้วัด : จ านวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
  กลยุทธ์ที่ ๑ : การปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ 
  เป้าประสงค์ที่ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของจ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งปลอดยาเสพติด 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การหลบหนีเข้าเมือง และแรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย 
  เป้าประสงค์ที่ ๓ สร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง ๓ ปี 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เป้าประสงค์ที่ ๔ ผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครือข่ายเตือนภัย 
  กลยุทธ์ที่ ๔ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  เป้าประสงค์ที่ ๕ หมู่บ้านเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและหมู่บ้านยาม
ชายแดนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
  ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความม่ันคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
และหมู่บ้านยามชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
หมู่บ้านยามชายแดน 
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  ๓.๑.๑๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พ.ศ. ๒๕60-๒๕๖3 

  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   “แม่ฮ่องสอนเมืองอยู่ดี สิ่งแวดล้อม ยั่งยืน คนมีสุข  
     ด้วยการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” 

  พันธกิจในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

1. มุ่งปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและ
ครอบคลุม ทั่งถึงในทุกชุมชน 

2. มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน แบบพอเพียง ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3. มุ่งส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4. มุ่งพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้ครอบคลุมทั่วถึงทุก

ท้องถิ่น 

5. มุง่พัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีให้
คนมีสุข 

6. มุ่งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
   ๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   ๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สารธารณูปการ 
  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนยั่งยืน 
   ๒.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 
   ๒.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๒.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   2.4 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร 
  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน สังคม ชุมชนให้มีคุณภาพ 
   ๓.๑ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
   ๓.๒ ส่งเสริมสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
   ๓.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๓.๔ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
   ๔.๑ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ๔.๒ ส่งเสริมการสืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ 
   4.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา
         ท้องถิ่น 
  ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
   ๕.๑ สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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   ๕.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕.๓ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
   ๖.๑ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 
   ๖.๒ การส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
   ๗.๑ การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกท่ีดีแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   ๗.๒ การพัฒนาให้บริการสาธารณะ 
   ๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชาสังคม 
 

 ๓.๑.๑๒ นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 

  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  ดังนี้  

  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ 
  “ท างานเป็นทีมเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐสร้างศรัทธาพัฒนาคน
ประชาชนกินดีอยู่ดี” 
 
ค ำแถลง นโยบำยกำรบริหำรงำน ของ นำยสมชำย  วงษ์จันทธนพงษ์   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
เมืองปอนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 

 

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ทุกท่าน 
ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้ประกาศผลให้กระผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอน นั้น  

บัดนี้ กระผม ได้ก าหนดนโยบายบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน โดยยึดหลักใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ที่ได้บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.
๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งก าหนดไว้ว่าก่อนที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  นั้นได้ถูกก าหนดให้เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องข้างต้น ดังนั้นนโยบายที่กระผม  นายสมชาย  วงษ์จันทธพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
ปอน จะได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ในครั้งนี้จะเป็นนโยบายที่จะน าไปปฏิบัติให้เห็นผล
อย่างชัดเจน  โดยมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนให้มีความเจริญก้าวหน้าทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง  การปกครอง และเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  กระผมจึงก าหนดนโยบายการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนไว้  ดังนี้ 

๑.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และ สำธำรณูปโภค 
๑.๑ พัฒนา และ บูรณะ ปรับปรุงถนน สะพาน ทางเดินเท้า  รางระบายน้ า และเส้นทางการสัญจรให้

สามารถใช้คมนาคมขนส่ง ได้ตลอดฤดูกาล อย่างท่ัวถึง เพียงพอ มีคุณภาพ 
๑.๒ พัฒนา และส่งเสริมให้มีไฟฟ้า  แสงสว่างในเขตชุมชน และพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์อย่างท่ัวถึง 
๑.๓ พัฒนา และปรับปรุงระบบน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และจัดให้

ประชาชนมีน้ าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 
๑.๔ พัฒนา และปรับปรุง อาคารสาธารณประโยชน์ในชุมชน และอาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลเมืองปอน 
๑.๕ พัฒนา และ ปรับปรุง ลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน 
๒.นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม และกำรขจัดปัญหำควำมยำกจน 
๒.๑  ส่งเสริม และสนับสนุนการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทรีย์ 

รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
๒.๒ ส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ  ด้านการบริหารจัดการ

และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการน าภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือให้เกิดการเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน 

๒.๓ ส่งเสริม และสนับสนุน การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๔ สนับสนุนให้มีสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี  สามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งช่วยเหลือคุ้มครองและให้บริการอย่างเป็นธรรมโดยทั่วถึง 
๒.๕ สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาทางด้านสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่  เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้พิการ  และผู้สูงอายุ  ให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
๓.นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน 
๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตาม

อัธยาศัยที่มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้มีคุณภาพ 
๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  สื่อการเรียน  การสอน  แหล่งเรียนรู้ต่างๆ

ให้กับสถานศึกษา และสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา และชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และชุมชน 

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา  สื่อการเรียน  การสอน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และ
พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์  เวชภัณฑ์  เครื่องมือแพทย์ให้แก่สถานีอนามัย และ
อาสาสมัครสาธารณสุข ในการด าเนินงานรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ  ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้มีคุณภาพ 

๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกาย  สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับ
หมู่บ้าน  ต าบล และร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง 

 
 



-34- 
 
๓.๖ พัฒนาและปรับปรุง  ลานกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย ประจ าหมู่บ้าน ต าบล และสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์กีฬาอย่างเหมาะสม 
๓.๗ ด าเนินการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วน

ร่วมในการด าเนินงาน และให้การสนับสนุนหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓.๘ ส่งเสริมและสนับสนุน  การด าเนินกิจกรรมของ  กลุ่ม พลังมวลชน องค์กร  ชมรม ต่างๆให้มี

ความเข้มแข็ง และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 
๔.นโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์  ส่งเสริมศำสนำ  ศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณี และภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น 
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง  อนุรักษ์และรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์ของต าบล และทรงคุณค่าสืบต่อไป 
๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๔.๓ พัฒนาและสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  โดยเชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยราชการ ภาคเอกชนและชุมชน 
๔.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนยึดถือการด ารงชีวิตตามขนบธรรมเนียมแบบดั้งเดิม มีการแต่ง

กายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
๕.นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ ส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั้งรณรงค์สร้างจิตส านึก

ให้ประชาชนมีความตระหนักในคุณค่า และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดการขยะมูลฝอย น้ าเสีย  มลภาวะ

เป็นพิษ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และประสานงานกับหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง 

๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมชุมชน  องค์กรเอกชน  และหน่วยงานภาครัฐในจัดกิจกรรม
รณรงค์  การอบรมให้ความรู้ และการปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชน   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๔ ส่งเสริมการจัดเก็บขยะ  การก าจัดขยะ อย่างถูกวิธี เป็นระบบ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อชุมชน 
๕.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชนให้เป็นธรรมชาติและสวยงาม โดยเน้นการคง

สภาพเดิมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไว้ 
๖.นโยบำยกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว 
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
๖.๒ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแบบโฮมสเตย์ และให้

ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว 
๖.๓ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ เช่น  การประชาสัมพันธ์การ

ท่องเที่ยว  การบริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว 
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๗.นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  กำรเมือง  กำรปกครอง 
๗.๑ ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตย 

ให้แก่ประชาชน 
๗.๒ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้มีความรู้ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพมุ่งตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน  มีความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผน และการท างาน 

๗.๓ พัฒนานาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาขน โดยมีการ
จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ต าบล สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงรวมทั้งการ
ก ากับดูแล การจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรม เพ่ือการบริหารโครงการ/กิจกรรมอย่างเป็นธรรม และพัฒนา
ระบบการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น 

๗.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  มีความสามัคคี   
มีการท างานเป็นทีม อยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

๗.๕ เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนต าบล รวมทั้งส่งเสริมให้
หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแบบบูรณาการ 

๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย  ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองปอน  หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน  

ทั้งนี้  การก าหนดนโยบายของกระผมที่กล่าวมา ได้วางไว้อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงใน
สภาพการณ์ปัจจุบัน  โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และประการที่ส าคัญท่ีสุด  คือ เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนอย่างแท้จริง  สิ่งที่กระผมกล่าวมาจะไม่สัมฤทธิ์ผลหากขาดความร่วมมือและการมีส่วนร่วม  จาก
ท่านสมาชิกสภาฯ  ผู้น าชุมชน  พ่ีน้องประชาชนในต าบลเมืองปอน  พนักงาน และ พนักงานจ้ าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองปอนทุกท่านในการร่วมมือกันพัฒนาต าบลเมืองปอนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

ท้ายสุดนี้   กระผมขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
ตลอดจนผู้มีเกียรติ   พ่ีน้องประชาชน  และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลเมืองปอน ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้
ความไว้วางใจกระผมมาปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนในครั้งนี้ 

จึงขอแถลงนโยบายมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  ทราบโดยทั่วกัน 
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3.๒  ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
 3.๒.๑  กำรวิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน 
 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
๑.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร
สิทธ์ิถือครอง 
 
 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-ส านักงานท่ีดินส ารวจเอกสาร
สิทธ์ิเพื่อด าเนินการ 
 
 

๒.ระบบไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึงโดย เฉพาะ
ครัวเรือนท่ีตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน 
และไฟฟ้าเข้าไม่ถึง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมี
บทบาทส าคัญในอนาคต 
โดยเฉพาะไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล
คู่สายไฟฟ้า 

๓.ถนนเพื่อการล าเลียงผลการผลติ
ทางการเกษตรไม่เพียงพอท าให้การ
ล าเลียงผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การเกษตรยังเป็นพ้ืนฐานหลัก
ทาง เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
หากระบบเศรษฐกิจระดับราก
หญ้ามีความแข็งแกร่งจะส่งผล
ให้เศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกร่ง 
-การพัฒนาระบบขนส่งการ
ล าเลียงผลผลิตจะช่วยให้ 
ผลผลติออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทันต่อ
ความต้องการของผู้บรโิภค 

๔.เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านหรือระหว่างสถานท่ีราชการ
ที่ส าคัญไมส่ะดวกในการติดต่อเพือ่
รับบริการจากหน่วยงานนั้นๆ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า
ให้ท้องถิ่นเป็นหน่วยราชการที่
อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน  ประชาชนจะมารับ
บริการมากขึ้น จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ต้องพัฒนาเส้นทางการ
คมนาคมให้มคีวามสะดวก 

๕.ขาดแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคทีเ่พียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดู
แล้งจะรุนแรงมาก 

หมู่บ้านที่ยังไมม่ี
ระบบประปา 

 

-น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค 
เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ด ารงชีวิต ท้องถิ่นต้องดูแล
จัดหาให้เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 ๖.ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ 

ส าหรับจุดที่มีจ าเป็นต้องติดตั้ง 
ทุกหมู่บ้าน -ปัญหาความไม่ปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยส์ินนับวันยิ่ง
รุนแรงขึ้น  การติดตั้งไฟฟ้าสา
ธารณจะสามารถลดปญัหาได้
ระดับหนึ่ง 

๗.การสื่อสารไม่ทั่วถึง หมู่ที่ ๕,๖,๘,๑๐ -ติดตั้งระบบโทรศัพท์ไร้สาย
และวิทยุสื่อสารประจ าหมู่บ้าน
ที่ห่างไกล จะท าให้การ
ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว
ครอบคลมุทุกหมู่บ้าน 

๒.ปัญหาด้านเศรษฐกิจและความ
ยากจน 

๑.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สินจ านวนมาก  เนื่องจากยังขาด
การวางแผนการประกอบอาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บ้าน -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต 
ประ จ าวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยู่รอด
ในสังคม 

๒.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท า
การเกษตร ไมม่ีอาชีพท่ีแน่นอน ท า
ให้ขาดโอกาสที่จะพัฒนาและสร้าง
รายได้ให้กับครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยา่ง
เดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

๓.การขาดการรวมกลุม่เพื่อประกอบ
อาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังส าคญั
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน -ระบบการผลติแบบกลุม่จะ
ช่วยให้ สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งได้ดีกว่า  ทั้งด้านต้นทุน 
แรงงาน และผลผลิต 

๔.การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ 
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่
ยากจน การลงทุนประกอบอาชีพยัง
ขาดแคลนทุนทรัพย ์

ทุกหมู่บ้าน -การส่งเสริมใหร้ะบบเศรษฐกิจ
ฐานรากเข้มแข็งจะท าให้
เศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

๕.การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจัง 
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง ในการเอา
ใจใส่หรือสนใจกับโครงการช่วยเหลือ
ของภาครัฐท าให้ โครงการทีร่ัฐ
ส่งเสริมไม่ประสบความส าเร็จ 

ทุกหมู่บ้าน -โครงการส่งเสรมิต่างๆทีร่ัฐจัด
ให้กับชุมชน จะประสบ
ความส าเร็จ มากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทัศนคติของแต่ละชุมชน 

๖.ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
เนื่องจากเกิดโรคระบาดในพืชผล
ทางการเกษตรและไม่มตีลาดรองรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บ้าน -จัดอบรมกลุ่มเกษตรเข้าร่วม
โครงการเกษตรทฤษฏีแนวใหม่
ท าให้เกษตรกรมีแนวทางใน
การท าการเกษตรและรู้แหล่ง
ตลาด 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่เป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 
 ๗.การว่างงานของประชาชนหลังฤดู

เก็บเกี่ยว 
ทุกหมู่บ้าน -ฝึกอบรมส่งเสริมและ

สนับสนุนให้เกดิการรวมกลุม่
อาชีพ สามารถมรีายได้เสริม
หลังฤดูการเก็บเกี่ยวทุก
ครัวเรือน 

๓.ปัญหาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ 

๑.ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ 
ท าให้ยากแก่การป้องกัน 

ทุกหมู่บ้าน -ความเจรญิของโลกท าให้ชีวิต 
ประ จ าวันเปลี่ยนแปลง การ
วางแผนชีวิตที่ดีจะท าอยู่รอด
ในสังคม 

๒.ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน 
การรักษาสุขภาพ และปัญหาด้าน
สุขอนามัย 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป  การพึ่งพา
การเกษตรตามฤดูกาลอยา่ง
เดียว ไม่เพียงพอที่จะสร้าง
ชุมชนเข้มแข็ง 

๓.การทะเลาะวิวาทย์ของวัยรุ่น  
เนื่องจากค่านิยม การเลียนแบบ ที่
ผิดๆ การส่งเสรมิให้สถาบัน
ครอบครัวมีความเข้มแข็งจะบรรเทา
ปัญหานี้ได ้

ทุกหมู่บ้าน -โครงการส่งเสรมิต่างๆทีร่ัฐจัด
ให้กับชุมชน จะประสบ
ความส าเร็จ มากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทัศนคติของแต่ละชุมชน 
 

๕.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนท่ี
ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี ้

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-สื่อและอุปกรณ์การเรยีนรู้เป็น
สิ่งที่จ าเป็นและส าคญัต่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก ว่า
จะมีความรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อ
โลกเพียงใด 
 

๖.ขาดบุคลากรทางการศึกษา
โดยเฉพาะพื้นท่ีบนดอยซึ่งห่างไกล
ความเจรญิ 

หมู่บ้านที่ห่างไกล
เช่น หมู่ที่ 
๕,๖,๘,๑๐ 

-ประสานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ขอใช้บัญชีผู้สอบ
บรรจุเป็นครูจ้างสอน และ
อุดหนุนคณะกรรมการ
การศึกษาเพื่อจ้างครสูอน 

๗.ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการตื่นตวั 
ในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ   

ทุกหมู่บ้าน -การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบ
อาชีพมากข้ึน การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็น
อาชีพได้หรือ การกีฬาจะ
สามารถสรา้งสุขภาพท่ีดีให้
เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุก
รูปแบบ 
 

๘.ขาดการปลูกจติส านึกด้าน
คุณธรรมจริยธรรมใหเ้ด็กและ
เยาวชน 

ทุกหมู่บ้าน -จัดตั้งกลุ่มทีส่นใจและ
ประชาสมัพันธ์รวมทั้งสรา้ง
เครือข่ายในการเข้าค่ายอบรม
คุณธรรมจริยธรรม 
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๔. ปัญหาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่น 

๑.การเสื่อมศลีธรรมทางศาสนาของ
คนท าให้ไม่มีที่ยดึเหนี่ยวจิตใจ ส่งผล
ให้เกิดปัญหาสังคมหลายเรื่องตามมา 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-วัตถุนิยมเข้ามาครอบง าสังคม  
ท าให้เกิดความวุ่นวายในสังคม  
สมควรที่จะส่งเสรมิให้ เกิด
ศีลธรรมโดยใช้ศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ 
 

๒.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม   
ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมไ่ด้รับความสนใจ จาก
เยาวชนรุ่นหลัง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่
โบราณจนเป็นเอกลักษณ์ของ
แต่ละท้องถิ่นจะสูญหายไป
หากไม่มีการด ารงรักษาไว ้
 
 

๕. ปัญหาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาตเิปน็
ปัญหาที่สร้างความเสียหายทาง
เศรษฐกิจ ชีวิตและทรัพย์สิน นับวัน
จะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรยีมความ
พร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสยี
ลงได้ในระดับหนึ่ง 
 

ทุกหมู่บ้าน -ปรากฏการณ์เอลนิลโย ท าให้
สภาวะอากาศฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลง เกิดภยัธรรมชาติ
ที่มีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 

๒.ขาดระบบบริหารการจัดการน้ าที่
ดี  เนื่องจากในฤดูน้ าหลากจะเกิด
ปัญหาน้ าท่วมเสมอ และในฤดูแลง้
จะประสบปัญหาการขาดแคลนน้ า
อย่างรุนแรง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-การสร้างระบบบริหารจดัการ
น้ า ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือ
กับปัญหาน้ าท่วมหรือขาด
แคลนน้ าได้ดีทีสุ่ด ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างที่กักเก็บน้ า  การ
สร้างระบบชลประทาน การ
สร้างระบบระบายน้ า 
 

๓.การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าท่ีมี
อยู่ไม่คุ้มค่า  แหล่งน้ านับว่ามี
ประโยชน์มากกว่าเพื่อการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค  และยังสามารถ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ นานับ 
ประการ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า จะช่วยให้ชุมชน
รู้จักวิธีการหารายได้ พึ่งตนเอง 
พึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ที่จะเป็นทางออกท่ีส าคัญของ
โลกในอนาคต 

๔.พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมยังไมไ่ดร้ับการ 
ปรับปรุงแก้ไข หรือฟื้นฟ ู

ทุกหมู่บ้าน - หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม คณุภาพของดินจะ
เสื่อมถอย 

๕.พื้นที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง 
เนื่องจาก การบุกรุกถางป่า 

ทุกหมู่บ้าน - หากยังมีการท าลายป่าไป
เรื่อย จะท าให้เกดิปัญหาระบบ
นิเวศ ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาน้ า
ท่วม น้ าป่าไหลหลาก  

 
 
 
 
 
 
 

๖.ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่
ก าลังจะสร้างปัญหาให้กับสังคม
ชนบท หากไม่มีการวางแผนท่ีดีจะ
กลายเป็นปญัหาที่ยากจะแก้ไข 

ทุกหมู่บ้าน -ควรจะมีการสร้างระบบ
บริหารจดัการการก าจดัขยะ
อย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกดิ
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
เนื่องจากนับวันปริมาณขยะที่
ก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่ง
มากขึ้น 
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๖. ปัญหาด้านการท่องเที่ยว ๑.สถานท่ีท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ในพื้นทีใ่ห้ได้รับการพัฒนา หรือปรับ 
ปรุงให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง
ครอบคลมุ 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะ
เป็นที่ นิยมมากข้ึน  สมควรที่
จะมีการ พัฒนาหรือดึง
ศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุด 

๒.ประชาชนยังได้รับประโยชน์ จาก
การท่องเที่ยวเฉพาะบางฤดูกาล 

ทุกหมู่บ้าน - การท่องเที่ยวในด้านอื่นๆ 
สามารถสรา้งขึ้นได้โดยการ
ร่วมมือกันพัฒนาจากทุกฝ่าย
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

๗.ปัญหาด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรูด้้านการเมืองการปกครอง ท า
ให้กระบวนการตรวจสอบทางการ
เมืองยังอ่อนแอ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

-การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองโดยประชาชน เพื่อ 
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองจะท าให้สังคมเกิด
ความสมดุล 

๒.ประชาชนยังขาดความสนใจ ใน
ด้านการมสี่วนร่วม ด้านการเมือง
การ ปกครอง และการบริหารหรือ
พัฒนาท้องถิ่นท าให้การด าเนินการ
เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาของบุคคล
บางกลุ่ม 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

-การพัฒนาและการแก้ปัญหา
หรือ การวางแผนก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
อาศัยความร่วมมือ จากทุก
ฝ่าย 

๓.ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร 
งาน ของ อบต.ท าให้เกิดความเข้าใจ
ผิดในการติดต่อ ประสานงาน อยู่
บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 

-อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิด
กับ ประชาชน และนับวัน
ภารกิจจะเพิ่มมากข้ึน ดังนั้น
การสร้างความเข้ากับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งส าคัญ 

๔.ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการท างาน ให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดีที่สดุ มากกว่าท่ี
เป็นอยู ่

พนักงานส่วนต าบล
หรือพนักงานจ้าง 

-การบริการทีด่ีขององค์กรเป็น
สิ่งที่พึงปารถนาของ
ผู้รับบริการ ดังนั้น การ
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตส านึกในการใหบ้ริการทีด่ ี

 ๕.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยัง
มีกฎระเบียบที่มาก ท าให้การ
ให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัว และมีขั้นตอนมาก 

พนักงานส่วนต าบล
หรือพนักงานจ้าง 

-การอธิบายและการ
ประชาสมัพันธ์ การท าความ
เข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่
ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี การ
บริหารงาน วิธีการท างาน ของ 
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  ๓.2.2 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำร บริหำรส่วนต ำบล 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้านดังนี้ 
  จุดแข็ง  (Strength :S ) 
  ๑. ต าบลเมืองปอนมีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม มีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบ
ดั้งเดิม ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และยังอนุรักษ์ไว้ 
  ๒. ต าบลเมืองปอน มีศูนย์วัฒนธรรม เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม และประวัติ
ต่าง ๆที่เก่ียวข้อง 
  ๓. ประชาชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๔. ต าบลเมืองปอนมีพ้ืนที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนใน
พ้ืนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการปลูกป่า 
  ๕. ประชาชนมีความยึดมั่นในจารีตประเพณีและขนบธรรมเนียม 
  ๖. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางศิลปวัฒนธรรม 
  ๗. มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ 
  ๘. มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
  ๙. มีการรวมกลุ่มทางสังคมที่เข้มแข็ง เช่นกลุ่มอาชีพ กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มเอกชน และ
มีสินค้า OTOP 
  ๑๐. มีหอกระจายข่าว ประจ าหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน 
  ๑๑. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อ เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง  
  ๑๒. มีระบบการผลิตเพ่ือยังชีพ 
  ๑๓. ประชาชนมีการค ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
  ๑๔. มีอินเตอร์เน็ตต าบล 
 
 

  จุดอ่อน ( Weakness : W ) 
  ๑. งบประมาณในการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และโครงสร้างพ้ืนฐาน มีน้อย 
  ๒. การคมนาคมมีความยากล าบาก และการติดต่อสื่อสารไม่ท่ัวถึง 
  ๓. ประชาชนขาดความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ในด้านการเกษตร 
  ๔. ประชาชนบางส่วนมียังมีหนี้สิน 
  ๕. ประชาชนบางส่วนมีที่ดินที่ขาดเอกสารสิทธิ์ 
  ๖. ประชาชนบางส่วนขาดความเข้าในในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดท าแผนพัฒนา 
  ๗. ขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย 
  ๘.  การขาดที่ดินท ากิน 
  ๙. ปัญหาการว่างงาน 
  ๑๐. ปัญหาการบุกรุกป่า ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๑. ปัญหาด้านยาเสพติด 
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  โอกำส (Opportunity : O )  

1. มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนงบประมาณ ท าให้การพัฒนาขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเมืองปอนมีศักยภาพมากขึ้น 
2. มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนจากหน่วยงานราชการเก่ียวกับการส่งเสริมอาชีพ  
และเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP 
3. ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณและการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชด าริ 
4. มีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนและให้โอกาสด้านการศึกษา 
5. มีการสนับสนุนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการด าเนินงานของ 
หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมือง 
การปกครอง 
7. มีนโยบายแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
8. มีกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม 
9. มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว 

  อุปสรรค (Treat : T) 
1. มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูง ท าให้การคมนาคมขนส่ง ยากล าบาก 
2. การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
3. การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
4. งบประมาณสนับสนุนของหน่วยงานมีจ านวนจ ากัก 
5. ประชากรมีรายได้ต่ า และมีอัตราการว่างงานเพิ่มมากข้ึน 
6. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ 
7. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาท้องถิ่น 
 

การพัฒนาท้องถิ่นช่วงระยะเวลา  3  ปี  ตามแผนพัฒนาต าบล มีจุดแข็งจุดอ่อน  โอกาส และข้อจ ากัด  
ดังนี้ 

1. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
1.1 นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีช่องทางติดต่อค้าขายชายแดน 
2. มีดินอุดมสมบูรณ ์

1. ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ า 
2. ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบพอยังชีพ 

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. มีเงินกองทุนหมู่บ้านละ  ๑  ล้านบาท 
2. ที่ดินอุดมสมบูรณ ์
3. มีเงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

1. อยู่ห่างไกลจากตลาดใหญ่(เชียงใหม่) 
2. มีก าลังซื้อต่ า เนื่องจากรายได้ต่อหัวน้อย 
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๑.๒  นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ประชาชนให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสติด 

1. ภูมิประเทศเป็นป่าเขาและเสี่ยงต่อการเป็นจุดล าเลียง
ยาเสพติด 

2. การสูบฝิ่นยังมีอยู่ในหมู่ผู้สูงอายุชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 
โอกำส ข้อจ ำกัด 

1. เส้นทางคมนาคมและการสื่อสารไปสู่ภายนอก
ยากล าบากมาก 

๑. มีพ้ืนที่ติดถนนสายหลัก 

๑.๓  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบในวงราชการ 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีองค์กรเอกชนในพื้นท่ี 
2. ประชาชนให้ความสนใจต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ประชาชนมีรายได้จาการรับจ้าง, การเกษตร และ
การศึกษาต่ า 

2. ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานราชการ 

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. มีการสนับสนุนประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารการด าเนินงานของหน่วยงานราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติ ข้ อมูลข่ าวสาร  เปิด โอกาสให้
ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

1. ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก 

2. ประชาชนยังห่วงปากท้องมากกว่าการเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางการเมืองปกครอง 

1.4 นโยบายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
-  เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประชาชนมีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
2. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี

ท้องถิ่น 

1. ชุมชนยังขาดความรู้ในกระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วม
ทางการเมืองการปกครอง 

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. มีนโยบายแผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน ๑.  ประชาชนเคยชินกับการได้รับความช่วยเหลือ 
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๒.  การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 
2.1 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีศิลปะ วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่ยังอนุรักษ์ไว้ 
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  เช่น น้ าพุร้อน, บ่อน้ า

ทิพย์   และวัด  ซึ่ งยังคงไว้ซึ่ งศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

3. มีการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ 

1. การพัฒนาแหล่งเที่ยวมีน้อย 
2. ยังขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
3. ประชาชนยั งขาดความรู้ ความเข้ า ใจและขาด

ประสบการณ์ในการบริการนักท่องเที่ยว 

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. มีกองทุนหมุนเวียนให้กู้ยืม  โดยส่งใช้  ๕  ปี  ไม่มี

ดอกเบี้ย 
2. ประชาชนยังคงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม

ไว้ 

1. ประชาชนมีรายได้น้อย 
2. ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมีน้อย 

 

 

 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำใน
อนำคตของท้องถิ่น 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีอากาศและธรรมชาติดี 
2. มีความเป็นอยู่ดีตามอัตภาพ 
3. มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย 
4. มีประเพณีวัฒนธรรมชนเผ่า 
5. มีความสามัคคี 
6. มีปราชญ์ชาวบ้าน(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
7. มีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด 

1. การคมนาคมไม่สะดวก 
2. การว่างงาน 
3. ผลผลิตตกต่ า 
4. ปัญหาหนี้นอกระบบ 
5. ขาดการต่อเนื่องในการพัฒนา 
6. ขาดการส่งเสริมด้านประเพณีและวัฒนธรรมอย่าง

ต่อเนื่อง 
7. มีการสื่อสารไม่ทั่วถึง 
8. ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนา 

โอกำส ข้อจ ำกัด 
1. พัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน 
2. ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
4. พัฒนาคนและสร้างจิตส านึก 
5. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. มีข้อจ ากัดเรื่องกฎหมาย / นโยบายด้านป่าไม้ 
2. การพัฒนาไม่สอดคล้องกับวีถีชีวิตของประชาชน 
3. ราชการมีหลักการและข้ันตอนมากเกินไป 
4. พ้ืนที่ห่างไกลจากสถานีต ารวจ 
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วิสัยทัศน์ (Vision)  และพันธกิจ (Mission) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 

  วิสัยทัศน์ 
        “แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    พิทักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญา 

   พัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิต      เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” 

   

พันธกิจกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
1. มุ่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 
2. มุ่งอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามของต าบลให้เกิดความยั่งยืน 
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา 

สาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้มแข็งของชุม 
4. มุ่งสู่การน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาต าบลและการให้บริการประชาชน 

 

 

เป้ำประสงค์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
2. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
4. ส่งเสริม  และสนับสนุน ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป 
5. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม  ให้ดีขึ้น

อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และความสงบเรียบร้อย โดย

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน  
8. ส่ง เสริมและสร้ างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีกา รจัดการท่องเที่ ยว เชิ งอนุรักษ์   ด้ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9. พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองปอน 
(พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕๖3) 

(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2559) 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคม
ขนส่ง 
    การด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
คมนาคมขนส่ง ทั้งการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนน
และสะพาน การวางปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร  โดย
บูรณาการมีส่วนร่วมที่สามารถก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี
แก่ประชาชนร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
    การด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร การด าเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม  หรือภัยแล้ง  
การพัฒนา ระบบประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ระบบการ
สื่อสารในพ้ืนที่ห่างไกล โดยบูรณาการการมีส่วนร่วมที่
สามารถก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนร่วมกัน 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๒. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำ กำร
ลงทุนที่ยั่งยืน 

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพทางด้านการประกอบอาชีพ 
     ส่งเสริมทักษะให้แก่กลุ่มอาชีพ  การพัฒนาศักยภาพ
ของผู้ผลิต  การส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่งเสริมด้าน
การตลาด  การบริหารจัดการ  การลงทุนและสนับสนุนการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
 
๒.๒ กำรส่งเสริมกำรค้ำชำยแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
    สร้างและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการค้าชายแดน
กับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาด้านการขนส่ง ระบบตลาด 
การแสวงหา โอกาสทางตลาดใหม่ สร้างนักการตลาดรุ่น
ใหม ่ พัฒนาควมสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 
๒.๓ การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวทาง
พระราชด าริ 
    ส่งเสริมการท าเศรษฐกิจแบบพอเพียงพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียงให้ เป็นการพัฒนาที่ยั่ งยืน  การขยายผล
โครงการพัฒนาตามพระราชด าริไปยังทุกชุมชน ประชาชน
มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
มีความรู้ความสามารถบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงใน
สังคมโลกอย่างเท่าเทียมกันสามารถพ่ึงตนเองได้ 
 
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตร 
    ส่งเสริมการจัดการระบบน้ าทางการเกษตรให้สามารถ
เข้าถึงพ้ืนที่ทางการเกษตรให้มากขึ้น สนับสนุนหน่วยงาน
ของรัฐ ยกระดับราคาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือแก้ปัญหา
การเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ส่งเสริมให้
เกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต การ
ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผัก
ชนิดต่างๆ เพื่อการบริโภค และจ าหน่าย ลดการน าเข้าจาก
จังหวัดใกล้เคียง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การพัฒนาคนและสังคม ที่มีคุณภาพ 

๓.๑ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
    3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานการ
เรียนการสอนทุกรูปแบบ (ในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร 
การสร้างและปรับปรุงสถานศึกษาตลอดจนการสนับสนุน
และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สนับสนุน
การเพ่ิมแหล่งแหล่งเรียนรู้ควบคู่ไปกับการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
    3.1.2 เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
๓.๒ ส่งเสริมสาธารณสุข  การกีฬาและนันทนาการ 
    การส่งเสริมให้มีระบบบริการสุขภาพทางด้านสร้างเสริม
สุขภาพ การปัองกันโรคติดต่อ การรักษาพยาบาลและการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพมากขึ้น สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการสร้าง
สุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกวัยให้ความ
สนใจต่อการออกก าลังกาย โดยสนับสนุนกิจกรรมกีฬาขั้น
พ้ืนฐาน การกีฬาเพ่ือสุขภาพ การกีฬาพ้ืนบ้านและการ
พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นมืออาชีพ   
 
๓.๓ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
    ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนา
ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านต่างๆ ให้
สามารถพ่ึงตนเอง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
ดูแลสวัสดิการสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจน
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและบทบาทของพลเมือง  
 
๓.๔ ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  หรือแก้ไขปัญหายา
เสพติด  การรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม  การ
สนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
และการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการ  การท างานร่วมกัน
กับภาคส่วนต่างๆ   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.๑ การส่งเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการรักษาอัตลักษณ์
ของท้องถิ่น  การสร้างความร่วมมือและสนับสนุน
เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
๔.๒ สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ 
    การสนับสนุนเครือข่ายและสืบทอดองค์ความรู้ของ
ปร าชญ์ ช า วบ้ า น   ก า รสื บทอดองค์ ค ว าม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น  การส่งเสริมและ
จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   และแหล่ง เรียนรู้ทาง
ประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ  การสนับสนุนให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้  อนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรม  และ
ประวัติศาสตร์ 
 
4.3 สร้ ำงและพัฒนำเครือข่ ำยด้ ำนกำรอนุ รักษ์
วัฒนธรรม จำรีตปรเพณีภูมิปัญญำท้องถิ่น 
    ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
เชื่อมโยงกันระหว่างองค์กรภาคประชาชน เอกชน 
หน่วยงาน ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

๕.๑ สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาและจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญกาภัยแล้ง 
ปัญหาน้ าท่วม ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร
และอุปโภค บริโภค ปัญหาน้ าเสีย ปัญหามลภาวะเป็นพิษ และ
ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจน
สนับสนุนและจัดให้มีกิจกรรม/โครงการ เพ่ือการเฝ้าระวังและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมทชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงการด าเนินกิจกรรมตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
 
๕.๒ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดบทบัญญัติ 
ข้ อ บั ง คั บ แ ล ะ ก ฏ ห ม า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการประสานการ
ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดและส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย
บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
 
๕.๓ การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  ปลูกจิตส านักและความ
ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาภาวะโลกร้อย  การสร้างความตระหนักในการให้
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน ๖.๑ การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 

    การก่อสร้างหรือพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
การท่องเที่ยวทั้งที่มีอยู่เดิม  และการเปิดแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่  และการสร้างเครือข่ายเพ่ือบูรณาการการท างาน
ร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ 
 
๖.๒ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ 
โฮมสเตย์ 
    การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาและการรวบรวม
ข้อมูล การศึกษาวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนด
บทบัญญัติ ข้อบังคับและกฏหมายที่ เกี่ยวข้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การประสานการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างสูงสุดและ
ส่ ง เสริมการจัดตั้ ง เครื อข่ าย ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคส่วน 
 
6.3 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรและประชำสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
    ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องกร
ชุมชน ประชาชน ในการยกระดับการท่องเที่ยว จัดระบบ
การตลาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชิงรุกและต่อเนื่อง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดท้องถิ่นที่ดี ๗.๑ การพัฒนาและการสร้างจิตส านึกที่ดีแก่บุคลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    การสร้างจิตส านึกและพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับวิธีคิด 
วิธีการท างาน สร้างจิตส านึกของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เช่น การฝึกอบรมเฉพาะด้าน การสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่บุคลากร เป็นต้น 
 
๗.๒ พัฒนาการให้บริการสาธารณะ 
    เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะ ที่สะดวก 
รวดเร็ว  และเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อ
ประชาชน  โ ดย ใช้ ห ลั ก ธ ร รมาภิ บ าล ในการ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน ตลอดจนการ
ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ปรับปรุงสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ประชาสัมพันธ์องค์กร  
 
๗.๓ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชา
สังคม 
    การส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการท างานเพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์  และความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 



-53- 
 

 
 

 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
  โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลเมืองปอน  พ.ศ.  2559-2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

ค่านิยม 12 ประการ 1. มีความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์ 

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ 
อดทน มีอุดมการณ์
ในสิ่งที่ดงีามเพือ่
ส่วนรวม 

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครบูา
อาจารย ์ 

4. ใฝ่หาความรู้ 
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทัง้ทางตรง 
และทางอ้อม 

5. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม  

6. มีศีลธรรม รักษา
ความสัตย์ หวังดีต่อ
ผู้อื่น เผือ่แผ่และ
แบ่งปัน 

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็น
ประมุขที่ถูกต้อง  

แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 11 

ย.1 การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม 

ย.2 การพัฒนาคนสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

ย.3 การสร้างความ
สมดุลและความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน 

ย.4 การสร้างเศรษฐกจิ
ฐานความรู้และการ
สร้างปัจจัยแวดล้อม 

ย.5 การสร้างความ
เช่ือมโยงด้านเศรษฐกจิ
ประหว่างประเทศและ
ความมั่นคงของประเทศ
ในภูมิภาค 

ย.6 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์ คสช. ย.1 การสร้าง
ความเป็น
ธรรมในสังคม 

ย.2 การ
พัฒนาคนสู่
การเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

ย.3 การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
การเกษตร 
ความมั่นคง
ทางพลงังาน
และอาหาร 

ย.4 การปรับ
โครงสร้าง
เศรษฐกจิให้
เติบโตและมี
คุณภาพย่ังยืน 

ย.5 การสร้าง
ความเช่ือมโยง
ในภูมิภาค เพื่อ
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิและ
สังคม 

ย.6 การจัดการ
ทรัพย์ยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ย.7 การปรับปรุง
รัฐวิสาหกิจ เพือ่ให้
เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่าง
แท้จรงิ 

ย.1 ส่งเสรมิการฟื้นฟูและอนุรกัษ์
แบบองค์รวมเพือ่สร้างสรรค์
บรรยากาศที่สวยงามมเีสนห่ ์

ย.9 การป้องกัน
และปราบปราม
ยาเสพติด และ
การทจุริตอย่าง
ยิ่งยืน 

ย.8 การปรับปรุง
โทรคมนาคม 
เทคโนโลยีของชาติ
ให้เกิดความมั่นคง
อย่างทัดเทียมใน
อาเซียนและ
ประชาคมโลก 

ย.2 ส่งเสรมิการสร้างสรรค์สินค้าและบรกิารให้โดดเด่นและ
มีคุณค่า มุ่งเน้นเกษตรมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ หัตถ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว 

ย.3 ยกระดับการพฒันาการค้าการลงทุน มุง่เน้นอุตสาหกรรม
สุขภาพ อุสหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
อุตสาหกรรมบริการการศึกษา อุตสหกรรมเกษตรและอาหารสากล 
และการค้าชายแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

8. มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎหมาย ผู้น้อย
รู้จักการเคารพผู้ใหญ ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รูป้ฏิบัติ
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง
ตามพระราชจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกจิการเมื่อ
มีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดีด ารสัของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลือก็แจก 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และ
จิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต า 
หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

12. ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือ
ตอนบน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ย.1 ส่งเสรมิและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต และสถขภาพ 

ย.2 ส่งเสรมิและ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน  

ย.3 การแก้ไข
ปัญหาความ
ยากจน 
พัฒนาคน 
สังคม การ
บริการภาครัฐ 
และพลงังาน
ทดแทน เพื่อ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิต 

ย.4 การจัดการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

ย.5 การพัฒนา
เพื่อสง่เสรมิ
สร้างความ
มั่นคงภายใน
และตามแนว
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

ย.1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

ย.2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การสง่เสรมิการลงทุน
พานิชยกรรมหัตถกรรม
และสินค้า otop 

ย.3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตการพัฒนา
คนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

ย.4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

ย.5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ย.6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

ย.7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท้องถ่ินที่ด ี
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน 
สังคม ชุมชนให้มี
คุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท้องถ่ินที่ด ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลเมืองปอน พ.ศ.  2560-2562 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุนยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน 
สังคม ชุมชนให้มี
คุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท้องถ่ินที่ด ี

เป้าหมาย : ส่งเสริมการพัฒนากลุม่
อาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลาด
ชุมชน และสินค้าพื้นเมือง 

1.1 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง 

2.1 การพัฒนาเศรษฐกจิ
ท้องถ่ิน 

 
2.3 การสง่เสรมิเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

1.2 การพัฒนาปรบัปรุง
สาธารณูปโภค สารธารณูปการ 

2.2 การสง่เสรมิและสนับสนุนการค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.4 ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.1 ส่งเสริม
คุณภาพการศึกษา 

3.3 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5.1 สนับสนุนและจัดให้มรีะบบป้องกันแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 

3.2 ส่งเสริมสาธารณสุข 
การกีฬาและนันทนาการ 

4.2 ส่งเสริมการสบืทอดและสร้างองค์
ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร ์

5.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปญัญา 

5.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักถึง
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6.1 พัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 

6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและโฮมสเตย์ 

7.1 การสร้างจิตส านึกและพฒันาขีด
ความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

7.2 การพัฒนา
ให้บรกิารสาธารณะ 

7.3 ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและ
กระบวนการประชาสงัคม 
 

แนวทางการพฒันา 

ผลผลิต/โครงการ 

เป้าหมาย :  ส่งเสรมิการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง และความสงบ
เรียบร้อย โดยเน้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน 

เป้าหมาย : ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย : พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค และ
ระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 

เป้าหมาย : ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกจิพอเพียงฯ 

เป้าหมาย : ส่งเสริม  และ
สนับสนุน  ด้านการกีฬา และ
นันทนาการ ให้แกเ่ด็กและเยาวชน 
ประชาชนทั่วไป 

เป้าหมาย : ส่งเสริมใหม้ีการ
อนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถ่ิน 

เป้าหมาย : ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทั้งด้าน
การศึกษา การสาธารณสุข 
สวัสดิการสงัคม  ให้ดีข้ึนอย่าง
ครอบคลมุและทั่วถึง 

เป้าหมาย : พัฒนาศักยภาพองค์กร  
และบุคลากร  ในการใหบ้รกิารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างถนน/
สะพาน/ระบบประปา/ไฟฟ้า 
สาธารณูปโภค/การพัฒรา
ปรับปรงุ/การผงัเมอืง ฯลฯ 

โครงการสนบัสนุนกลุม่
อาชีพ/การลงทุน/เศรษฐกจิ
พอเพียง/สร้างรายได/้สร้าง
อาชีพ  ฯลฯ 

โครงการสง่เสรมิการศึกษา/
สาธารณสุข/การมสี่วนร่วม
ของประชาชน/การสร้าง
ชุมชนให้เข้มแข็ง ฯลฯ 

โครงการสง่เสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม/จารีต
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถ่ิน  ฯลฯ 

โครงการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/การ
บรหิารจัดการธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ฯลฯ 

โครงการสง่เสรมิการ
ท่องเที่ยว / การพัฒนา
ปรับปรงุแหล่งท่องเที่ยว/
การประชาสัมพันธ์  ฯลฯ 

โครงการพัฒนา ปรับปรงุ 
กระบวนการท างาน/การ
ให้บรกิารประชาชน/การมี
ส่วนร่วมของประชาชน ฯลฯ 

2.4 การสง่เสรมิและสนับสนุนด้าน
การเกษตร 

4.3 สร้างและพฒันาเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

6.3 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและ
ประชาสมัพันธ์แห่ง
ท่องเที่ยว 



 
 

 
 

   3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจการค้า 
การลงทุนที่ยัง่ยืน 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพคน 
สังคม ชุมชนให้มี
คุณภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ส่งเสริมศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการท้องถ่ินที่ด ี

ส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ  
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ตลาด
ชุมชน และ
สินค้าพื้นเมอืง 

1.1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง 

2.1 การพัฒนา
เศรษฐกจิท้องถ่ิน 
 

2.3 การสง่เสรมิ
เศรษฐกจิแบบพอเพียง
ตามแนวพระราชด าร ิ

1.2 การพัฒนา
ปรับปรงุสาธารณูปโภค 
สารธารณูปการ 

2.2 การสง่เสรมิและ
สนับสนุนการค้า
ชายแดนกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

3.4 ส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

3.1 ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 

3.3 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5.1 สนับสนุนและจัดให้
มีระบบปอังกันและแก้ไข
ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

3.2 ส่งเสริม
สาธารณสุข การกีฬา
และนันทนาการ 

4.2 สืบทอดและสร้าง
องค์ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร ์

5.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 การสง่เสรมิศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมปิัญญา
ท้องถ่ิน 

5.3 การสง่เสรมิการ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1 พัฒนาปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 

6.2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และโฮมสเตย์ 

7.1 การสร้างจิตส านึก
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

7.2 การพัฒนา
ให้บรกิารสาธารณะ 

7.3 ส่งเสริมการมสี่วน
ร่วมและกระบวนการ
ประชาสงัคม 
 

ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และความสงบ
เรียบร้อย โดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและภาคีทุก
ภาคส่วน 

ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกให้แก่
ประชาชน ให้มี
การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
การด ารงชีวิต
แบบ
เศรษฐกจิ
พอเพียงฯ 

ส่งเสริม  และ
สนับสนุน  ด้าน
การกีฬา และ
นันทนาการ 
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน 
ประชาชน
ทั่วไป 

ส่งเสริมใหม้ีการ
อนุรักษ์ เชิดชู 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมพฒันา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งด้าน
การศึกษา การ
สาธารณสุข 
สวัสดิการสงัคม  ให้
ดีข้ึนอย่างครอบคลุม
และทั่วถึง 

พัฒนาศักยภาพ
องค์กร  และ
บุคลากร  ใน
การใหบ้ริการ
แก่ประชาชน
ตามหลกัธรร
มาภิบาล 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
Strategy Map 

วิสัยทัศน์ 

“ต ำบลแห่งกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์    พิทักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
พัฒนำคุณภำพชีวิต      น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 

เป้ำประสงค์ 

มุ่งพัฒนาแหลง่ท่องเที่ยวผสานการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 

มุ่งอนุรกัษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
อันดีงามของต าบลให้เกิดความยั่งยืน 

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา 
สาธารณสุข กำรประกอบอำชีพ และกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุม 

มุ่งสูก่ารน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับประยุกต์ใช้ในการพฒันาต าบล
และการให้บริการประชาชน 

ยุทธศำสตร์ 

แนวทำงกำร
พัฒนำ 
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2.4 ส่งเสริมสนบัสนุน
ด้านการเกษตร 

4.3 สร้างและพฒันา
เครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

6.3 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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บทที่ 4  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
 
• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

  ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการสร้างความเข้มแข็งของชุม 

• เป้าประสงค์ 1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนถนน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพ่ิมมากข้ึนและได้มาตรฐาน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง จ านวนถนนเพิ่มมากขึ้นและได้มาตรฐาน 
1.2 การพัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภค สารธารณูปการ จ านวนสาธารณูปโภคเพ่ิมมากข้ึนและได้มาตรฐาน 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 
• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทนุที่ยั่งยืน 

• พันธกิจ 1. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความ 
    เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการสร้าง     
    ความเข้มแข็งของชุม 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการ   
    พัฒนาต าบลและการให้บริการประชาชน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ตลาดชุมชน และสินค้าพ้ืนเมือง 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงฯ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนกลุ่มอาชีพ ช่องทางการตลาดและผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าพ้ืนเมืองมีเพ่ิมมากข้ึน 
2. จ านวนผู้ที่หันมาท าการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงมีเพ่ิมมากขึ้น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

2.1 การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จ านวนผู้ประกอบอาชีพที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ท้องตลาดมีเพ่ิมมากข้ึน 

2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

จ านวนช่องทางในการท าการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้านมี
เพ่ิมมากข้ึน 

2.3 การส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

จ านวนผู้ที่เป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างใน
พ้ืนที่มีเพ่ิมมากขึ้น 

2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเกษตร จ านวนของผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรลดลง 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงาน

ทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ยั่งยืน 
 

 
 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 

 
• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลให้มีความ 

เป็นอยู่ที่ดี ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา สาธารณสุข การประกอบอาชีพ และการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุม 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านการกีฬา และนันทนาการ ให้แก่เด็กและเยาวชน  
    ประชาชนทั่วไป 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านการศึกษา การสาธารณสุข สวัสดิการสังคม       
    ให้ดีขึ้นอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
3. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และความสงบ  
    เรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนเยาวชน ประชาชน หนัมาออกก าลังกายเพ่ิมมากขึ้น 
2. จ านวนเยาวชน ประชาชน มคีุณภาพชีวิตด้านการศึกษา และสาธารณสุขเพ่ิมมากข้ึน 
3. จ านวนชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย เพ่ิมมากขึ้น 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.1 ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 
3.2 ส่งเสริมการสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ จ านวนประชากรมีสุขภาพดีเพ่ิมมากข้ึน 
3.3 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จ านวนชุมชนที่มีความเข้มแข็งในมิติต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
3.4 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนชุมชนที่ปลอดยาเสพติดมีเพ่ิมมากขึ้น 
 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงาน 
  ทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการพัฒนาคนและสังคม 

ที่มีคุณภาพ 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามของต าบล 
ให้เกิดความยั่งยืน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ เชิดชู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่ลดลง และได้รับการสืบทอด 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
4.1 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยังคงอยู่และได้รับการสืบทอด 

4.2 สืบทอดและสร้างองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ 

จ านวนผู้ที่ได้รับการสืบทอดองค์ความรู้ทาง
ศิลปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร์มีเพ่ิมมากขึ้น 

5.3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้าร่วมเครือข่ายเพ่ิมมากขึ้น 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต 

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะอนุรักษ์วัฒนธรรม จารีต ประเพณี อันดีงามของต าบล 
ให้เกิดความยั่งยืน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
   ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5.1 สนับสนุนและจัดให้มีระบบป้องกันและแก้ไข
ปัญหาด้สนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู้
เพ่ิมมากข้ึน 

5.2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนพื้นที่ท่ีมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

5.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านักและตระหนักในคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกลุ่มหรือชุมชนในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพ่ิมมากขึ้น 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผสานการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในให้เกิดความยั่งยืน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้แก่ประชาชน ให้มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนพ้ืนที่ และชุมชนมีการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพ่ิมมากข้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6.1 การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
6.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและโฮมสเตย์ จ านวนแหล่งท่องเที่ยวและโฮมเสตย์ที่ได้รับการ

สนับสนุนมีเพิ่มมากข้ึน 
6.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวนช่องทางการประชาสัมพันธ์และวงรอบการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ิมมากข้ึน 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และสุขภาพ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 

• พันธกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนจะน้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ต าบลและการให้บริการประชาชน 

• เป้าประสงค์  1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และความ 
    สงบเรียบร้อย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากร  ในการให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
1. จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งตามระบอบประชาธิปไตยเพ่ิมมากขึ้น 
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน และบุคลากร มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนเพิ่ม

มากข้ึน 

• กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
7.1 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาและการสร้างจิตส านึก
เพ่ิมมากข้ึน 

7.2 พัฒนาให้บริการสาธารณะ การพัฒนาให้บริการสาธารณะมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระบวนการประชา
สังคม 

ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกระบวนการประชา
สังคมเพ่ิมมากข้ึน 

 
• หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

• ความเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงาน
ทดแทน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน :  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 
 

แบบ ยท.03 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ
ในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต และสภาพ 
 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 
 

1. พัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ระบบ
สาธารณูปโภค 
และระบบ
สาธารณูปการ 
ให้ครอบคลุม
และทั่วถึง 

1. จ านวนถนน 
สาธารณูปโภค 
และ
สาธารณูปการ
เพ่ิมมากขึ้นและ
ได้มาตรฐาน 

8 16 24 32 40 1.1 การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง 
 

จ านวนถนน
เพ่ิมมากขึ้นและ
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 8 กิจกรรม/
โครงการ 

ก่อสร้างถนน คสล.  12 
สาย  
ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.  
6 แห่ง 
ปรับขยายถนนเข้าพื้นที่
การเกษตร  13 สาย 
ก่อสร้างสะพาน 2 แห่ง 
ก่อสร้างถนนดิน  1  สาย 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2 
สาย 
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม  3  
แห่ง 
ก่อสร้างถนนแอสฟัลติค 1 
สาย 

ส่วนโยธา ส านักงานปลัด ฯ 
อบจ.มส. 
กรม สถ. 
ทหารพัฒนาฯ 
ทางหลวงชนบท 
โยธาฯ 

8 16 24 32 40 1.2 การพัฒนา
ปรับปรุงสาธารณูปโภค 
สารธารณูปการ 

จ านวน
สาธารณูปโภค
เพ่ิมมากขึ้นและ
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 8 กิจกรรม/
โครงการ 

ก่อสร้างบล๊อกระบายน้ า 1 
แห่ง 
ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 9 แห่ง 
ก่อสร้างคลองส่งน้ า 8 สาย 
ขุดลอกอ่างเก็บน้ า 6 แห่ง 
ก่อสร้างฝายน้ าล้น 4 แห่ง 
ก่อสร้างพนักก้ันน้ า 3 แห่ง 
ติดตั้งเคร่ืองสาธารณูปโภค 
1 แห่ง 
ก่อสร้างถังเก็บน้ า 1 แห่ง 
ก่อสร้างระบบน้ าประปา 2 
แห่ง 
ปรับปรุงระบบน้ าประปา 2 
แห่ง 
ขยายเขตไฟฟ้า 1 แห่ง 
ติดตั้งไฟก่ิง / โคมไฟถนน 
1 แห่ง 
ก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ า 1 
แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักงานปลัดฯ 
พด. 
ชป. 
กรมทรัพยากรน้ า
ฯ 
กรมทางฯ 
อบจ. มส. 
กรม สถ. 
ปภ. 

 
 
 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ
ในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต และสุขภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ
การค้า การลงทุน
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน
ยั่งยืน 

1. ส่งเสริมการ
พัฒนากลุ่ม
อาชีพ  
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  ตลาด
ชุมชน และ
สินค้าพ้ืนเมือง 

1. จ านวนกลุ่ม
อาชีพ ช่องทาง
การตลาดและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สินค้าพ้ืนเมืองมี
เพ่ิมมากขึ้น 

1 2 3 4 5 2.1 การพัฒนา
เศรษฐกิจท้องถิ่น 
 

จ านวนผู้
ประกอบอาชีพ
ที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันกับ
ท้องตลาดมีเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 1 โครงการ 
/กิจกรรม 

สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 3 
โครงการ 
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ 1 
โครงการ 
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 1 
โครงการ 

ส านักปลัด อบจ.มส. 
พม. 
พช. 
กรม สถ. 
สสส. 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมการ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน 

2. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียงฯ 

2. จ านวนผู้ที่
หันมาท า
การเกษตรแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียงมีเพิ่ม
มากขึ้น 

- - - 1 2 2.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนการค้า
ชายแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

จ านวนช่องทาง
ในการท า
การค้ากับ
ประเทศเพ่ือน
บ้านมีเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ปีงบฯ 61-62 ปีละ  
1 โครงการ/
กิจกรรม 

สนับสนุนกลุ่มการค้า
ชายแดน 2 โครงการ  

ส านักปลัด กรม สถ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
พัฒนาคน สังคม 
การบริการภาครัฐ 
และพลังงาน
ทดแทน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

1 2 3 4 5 2.3 การส่งเสริม
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 

จ านวนผู้ที่เป็น
ต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ตัวอย่างในพ้ืนที่
มีเพ่ิมมากขึ้น 

1 ปี 1 โครงการ/
กิจกรรม 

สนับสนุนแนวคิดทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 1 
โครงการ 

ส านักปลัด อบจ.มส. 
พม. 
พช. 
กรม สถ 
สสส.. 

1 2 3 4 5 2.4 การส่งเสริมและ
การสนับสนุนด้าน
การเกษตร 

จ านวนของผู้ที่
ประสบปัญหา
ด้านการเกษตร
ลดลง 

ปีละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

สนับสนุนการปลูกผัก
ปลอดสารผิด 1 โครงการ 
การตรวจหาสารพิษใน
เกษตกร 1 โครงการ 
การท าเกษตรอินทรีย์ 1 
โครงการ 
การท าเกษตรยั่งยื่นตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 1 
โครงการ 
สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีเกษตรประจ า
ต าบล 1 โครงการ 

ส านักปลัด อบจ.มส. 
พช. 
กรมส่งเสริม
การเกษตรฯ 
กรม สถ. 
สสส. 

 
 
 
 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการค้า
ชายแดน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
พัฒนาคน สังคม 
การบริการภาครัฐ 
และพลังงาน
ทดแทน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

1. ส่งเสริม  
และสนับสนุน  
ด้านการกีฬา 
และ
นันทนาการ 
ให้แก่เด็กและ
เยาวชน
ประชาชน
ทั่วไป 

1. จ านวน
เยาวชน 
ประชาชน หัน
มาออกก าลัง
กายเพ่ิมมากขึ้น 

12 24 36 48 60 3.1 ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐาน
การศึกษาเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 12 โครงการ/
กิจกรรม 

สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจ านวน 3 แห่ง 
สนับสนุนโรงเรียนสังกัด 
สพป.มส.1 ในเขตพื้นที่
จ านวน 6 โรง 
ให้ความรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้กับเยาวชน
และประชาชน 1 กิจกรรม 
สนับสนุนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 2 กิจกรรม 

ส านักปลัด กรม สถ. 
สพป.มส.1 
สสส. 

2. ส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชนทั้ง
ด้านการศึกษา 
การสาธารณสุข 
สวัสดิการสังคม 
ให้ดีขึ้นอย่าง
ครอบคลุมและ
ทั่วถึง 

2. จ านวน
เยาวชน 
ประชาชน มี
คุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา 
และสาธารณสุข
เพ่ิมมากขึ้น 

15 30 45 60 75 3.2 ส่งเสริม
สาธารณสุข การกีฬา
และนันทนาการ 

จ านวน
ประชากรมี
สุขภาพดีเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 15 โครงการ/
กิจกรรม 

การควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ/โรคระบาด 4 
กิจกรรม 
การสนับกลุ่ม องค์กร / 
สนุนหน่วยงาน ด้าน
สาธารณสุข  5 แห่ง 
การก่อสร้างส่วนสาธารณะ 
และสนามกีฬาสาธารณะ 
2 แห่ง 
จัดตั้งศูนย์ออกก าลังกาย 1 
แห่ง 
ปรับปรุงซ่อมแซมลานกีฬา 
สนามกีฬาในเขตพื้นที่ 10 
แห่ง 

ส านักปลัด กรม สถ. 
สาธารณสุข 
สสส. 

3. ส่งเสริมการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
ให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
และความสงบ
เรียบร้อย โดย
เน้นการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
ภาคีทุกภาค
ส่วน 

3. จ านวน
ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย เพ่ิม
มากขึ้น 

17 34 51 68 85 3.3 ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน 

จ านวนชุมชนที่
มีความเข้มแข็ง
ในมิติต่างๆ เพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 17 โครงการ/
กิจกรรม 

การจัดสวัสดิการชุมชน 7 
กิจกรรม/โครงการ 
สนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานภาครัฐ ในการ
จัดสวัสดิการชุมชน และ
สร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 7  กิจกรรม/
โครงการ 
สนับสนุนหนังสือพิมพ์
หมู่บ้าน 1 โครงการ 
สนับสนุนหอกระจายข่าย
ประจ าหมู่บ้าน 1 โครงการ 

ส านักปลัด กรม สถ. 
สาธารณสุขฯ 
เกษตรฯ 
พช. 
สสส. 

5 10 15 20 25 3.4 ส่งเสริมการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวนชุมชนที่
ปลอดยาเสพติด
มีเพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 5 โครงการ/
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมรณรงค์ แข่งขัน
กีฬา 2 กิจกรรม  
สนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 
3 แห่ง 

ส านักปลัด กรม. สถ. 
ศตส.ต.-อ.-จ. 
สอ. 
สสส. 

แบบ ยท.04 



-๖๖- 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพ
ในเชิงนิเวศ วิถี
ชีวิต และสุขภาพ 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ส่งเสริม
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ์ส่งเสริม
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์ 
เชิดชู ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ประเพณี
ท้องถิ่น 

จ านวนศลิปะ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ลดลง และ
ได้รับการสืบ
ทอด 

3 6 9 12 15 4.1 ส่งเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จ านวน 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ยังคง
อยู่และได้รับ
การสืบทอด 

ปีละ 3 โครงการ/
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมวันส าคัญทาง
ประ เพณีวัฒนธรรมและรัฐ
พิธีส าคัญ จ านวน  10 
หมู่บ้าน และสนับสนุน
หน่วยงานราชการ  

ส านักปลัด สภาวัฒนธรรมฯ 
อ าเภอ. 
จังหวัด 
สสส. 

5 10 15 20 25 4.2 ส่งเสริมการสืบ
ทอดและสร้างองค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์ 
 

จ านวนผู้ที่ได้รับ
การสืบทอดองค์
ความรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์มี
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 5 โครงการ/
กิจกรรม 

ส่งเสริมอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญา กะเหร่ียง 
ไทใหญ่ เช่น การแต่งกาย  
ดนตรีพ้ืนบ้าน  ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้าน จ านวน 10 
หมู่บ้าน 
กิจกรรมเข้าข่ายเยาวชนสืบ
สานวัฒนธรรม 1 กิจกรรม 
สนับสนุนสภาวัฒนธรรม
ต าบล 1 โครงการ 

ส านักปลัด สภาวัฒนธรรมฯ 
อ าเภอ. 
จังหวัด 
สสส. 

1 2 3 4 5 4.3 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม
เครือข่ยเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

จัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชน
รวมชนเผ่าเด็กและเยาวชน 
ต าบลเมืองปอนเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนวิถีวัฒนธรรม
ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และมีความสามัคคี 

ส านักปลัด สภาวัฒนธรรมฯ 
อ าเภอ. 
จังหวัด 
สสส. 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



-๖๗- 
 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 

ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาเพ่ือ
เสริมสร้างความ
มั่นคงภายในและ
ตามแนวชายแดน 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน 

1. ส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน 
ให้มีการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนพ้ืนที่
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมมี
การพัฒนาที่ดี
ขึ้น 

10 20 30 40 50 5.1 การดูแลรักษา  
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และ
การป้องกัน  แก้ไข
ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนพ้ืนที่
ทรัพยากรธรรม
ชาติได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู้
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 10 โครงการ /
กิจกรรม 

ก่อสร้างฝายชะลอความชุ่ม
ชื้น และปรับปรุงซ่อมเเซม 
จ านวน 10 หมู่บ้าน 
การจัดท าเขตอนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติ จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

ส านักปลัด กรม สถ. 

2 4 6 8 10 5.2 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนพ้ืนที่ที่มี
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติมี
ประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 2 โครงการ /
กิจกรรม 

การจัดจัดการขยะมูลฝอย 
จ านวน 3 หมู่บ้าน 
การจัดหารถขยะ  จ านวน 
1 คัน 

ส านักปลัด กรม สถ. 
กรมควบคุม
มลพิษฯ 
 

1 2 3 4 5 5.3 การส่งเสริมการ
สร้างจิตส านึกและ
ตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกลุ่ม
หรือชุมชนใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมมี
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 1 โครงการ /
กิจกรรม 

การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน จ านวน 10 หมู่บ้าน 

ส านักปลัด กรม สถ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.04 



-๖๘- 
 

 
 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
คุณภาถพในเชิง
นิเวศ วิถีชีวิต และ
สุขภาพ 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยวยั่งยืน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน 

1. ส่งเสริมและ
สร้างจิตส านึก
ให้แก่ประชาชน 
ให้มีการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนพ้ืนที่ 
และชุมชนมีการ
จัดการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิม
มากขึ้น 

4 8 12 16 20 6.1 การพัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่
ได้รับการ
พัฒนาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ปีละ 4 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนา ปรับปรุง แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล  4 
โครงการ/กิจกรรม 

ส านักปลัด กรม.สถ. 
ททท. 

3 6 9 12 15 6.2 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
และโฮมสเตย์ 

จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวและ
โฮมสเตย์ที่
ได้รับการ
สนับสุนนมีเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 3 โครงการ/
กิจกรรม 

ส่งเสริมศูนย์วัฒนธรรม 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และโฮมสเตย์ 

ส านักปลัด กรม.สถ. 
ททท. 

8 16 24 32 40 6.3 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการและ
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ านวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
และวงรอบการ
ประชาสัมพันธ์
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 8 โครงการ/
กิจกรรม 

จัดท าศูนย์วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยใหญ่ 1 ศูนย์ 
สนับสนุนกลุ่มด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น CBT โฮมส
เตย์  ฯ  2 กิจกรรม / 
โครงการ 
การจัดท าข้อมูลแผนผังการ
ท่องเที่ยว และป้ายบอก
ทาง 2 กิจกรรม / 
โครงการ 
สนับสนุนหน่วยงาน
ราชการด้านการส่งเสริม
การท่องเที่ยว จ านวน 2 
แห่ง 

ส านักปลัด อบต.แมอู่คอ 
ทต.ขุนยวม 
อ าเภอ 
กรม.สถ. 
ททท. 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/ 

แนวทางการพฒันา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้าของ 

เป้าหมาย 
โครงการ/กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 
พัฒนาคน สังคม 
การบริการภาครัฐ 
และพลังงาน
ทดแทน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นที่ดี 

1. พัฒนา
ศักยภาพ
องค์กร  และ
บุคลากร  ใน
การให้บริการ
แก่ประชาชน
ตามหลักธรร
มาภิบาล 
 
2. ส่งเสริมการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
ให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็ง 
และความสงบ
เรียบร้อย โดย
เน้นการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
ภาคีทุกภาค
ส่วน 

1. ส่งเสริมการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย  
ให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และ
ความสงบ
เรียบร้อย โดย
เน้นการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนและ
ภาคีทุกภาค
ส่วน 
 
2. พัฒนา
ศักยภาพองค์กร  
และบุคลากร  
ในการให้บริการ
แก่ประชาชน
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

3 6 9 12 15 7.1 การสร้างจิตส านึก
และพัฒนาขีด
ความสามารถของ
บุคคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ านวนบุคลากร
ได้รับการ
พัฒนาและการ
สร้างจิตส านึก
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 3 โครงการ/
กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัด  ผู้บริหาร ส.อบต.  
ในการปฏิบัติงานและการ
เตรียมความพร้อมสู่
อาเซียน จ านวน 3 
กิจกรรม/โครงการ 

ส านักปลัด อ าเภอ 
กรม สถ. 
กรม พช. 

7 14 21 28 35 7.2 การพัฒนา
ให้บริการสาธารณะ 

การพัฒนา
ให้บริการ
สาธารณะมี
ศักยภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

ปีละ 7 โครงการ/
กิจกรรม 

การออกให้บริการ
ประชาชน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 5 กิจกรรม / 
โครงการ 
การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ต่อ
เติมส านักงาน 1 แห่ง 
การเพ่ิมประสิทธิภาพด้าน
ภารกิจถ่ายโอน 1 กิจกรรม 
/ โครงการ 

ส านักปลัด อ าเภอ 
กรม สถ. 
กรม พช. 

6 12 18 24 30 7.3 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและกระบวนการ
ประชาสังคม 

ประชาชนใน
พ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในกระบวนการ
ประชาสังคม
เพ่ิมมากขึ้น 

ปีละ 6 โครงการ/
กิจกรรม 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  
1 กิจกรรม/โครงการ 
การสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อ าเภอ  2 
กิจกรรม/โครงการ 
การจัดท าแผนชุมชน การ
จัดเวทีประชาคม 2 
กิจกรรม/โครงการ 
การจัดเก็บข้อมูลความ
จ าเป็นพ้ืนฐานของต าบล 1 
กิจกรรม/โครงการ 

ส านักปลัด กรม สถ. 
กรม สถ. 
กรม พช. 
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บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

 
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 5.1.1 ความส าคัญและที่มาของการติดตามและประเมินผล  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ คือ  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวน 2 คน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน  

เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง วิธีการ ด าเนินงาน และรายงานผลพร้อมเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี ซึ่งการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาอาจด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้
ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  

จุดมุ่งหมายส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา คือ การติดตามและประเมินผล
ว่ามีการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความ
สัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนาฉบับต่อไปได ้ 

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การด าเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับการควบคุมการด าเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีท่ีเกิดปัญหาอุปสรรค 

 การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลัง
ด าเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex- post 
Evaluation) ดังนั้น  การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนของการด าเนินงาน และน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามาทบทวน 
ปรับปรุงแผนพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การจัดสรรทรัพยากรและมีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพสอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และแนวทางการพัฒนาขององค์กรต่อไป  

 



-๗๑- 
 

 5.1.2 วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

 2.1 เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 2.2 เพ่ือทราบถึงความเหมาะสม ในการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการในแผนพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  อ าเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 5.1.3 ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล  

3.1 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินงานตามโครงการในเขตพ้ืนที่  ต าบลเมือง
ปอน  จ านวน  10  หมู่บ้าน 
 3.2 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและกิจการอันเป็นสาธารณะประโยชน์ที่รับเงินอุดหนุน ประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน และผู้ได้รับประโยชน์จาการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองปอน  

 5.1.4 ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
เดือน ตุลาคม 2559 –  กันยายน พ.ศ. 2560  

 5.1.5 วิธีการด าเนินงาน  
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

ปอน 
 5.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพื่อก าหนดแนวทาง วิธีการ  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
 5.3 จัดท าแบบติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

5.4 ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนา สามปี 
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกตการณ์ และสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีภายในเดือน
ธันวาคม 2560  
 5.5 คณะกรรมการ ฯ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และประกาศเพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบ  
 5.6 จัดทารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือเสนอต่อองค์การบริหารส่วน
ต าบลเมืองปอนพิจารณาและน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน และ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนทราบต่อไป  

 5.1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
6.1 ได้ทราบข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนในปีต่อไป  
6.2 ได้ทราบระดับความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน  
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6.3 สามารถน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไปใช้ในการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  
 

5.2 ระเบียบ วิธีและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

 5.2.1 วิธีการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนได้

ก าหนดวิธีการ และรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปี พ.ศ. 2559 ดังนี้  
 (1) ติดตามจานวนโครงการที่นาไปปฏิบัติเทียบกับจานวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2559 -2561)  

(2) ติดตามจ านวนงบประมาณท่ีน าไปปฏิบัติเทียบเป็นร้อยละแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 (3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน โดยใช้แบบ
ประเมินตามแบบอย่างคู่มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ปรับปรุงข้อค าถามแบบประเมินเพ่ือความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 (4) เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเมืองปอน  
 (5) จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบ และใช้ข้อมูลจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนไปทบทวน  ปรับปรุง
แผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนต่อไป  

 5.2.2 การวิเคราะห์และประเมินผล  
 (1) ติดตามจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 -2561) เทียบกับโครงการ  
ที่น าไปปฏิบัติ และน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ  
 (2) ติดตามจานวนงบประมาณท่ีได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์และน าเสนอใน
รูปแบบตารางอธิบายด้วยค่าร้อยละ  
 (3) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยใช้แบบประเมินที่ได้ด าเนินการปรับปรุงขึ้นตาม
แนวทางคู่มือการติดตามและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน าเสนอในรูปแบบเป็น
ค่าเฉลี่ยคะแนน 
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5.3 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 3.3  แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร ์
 3.3.1  วัตถุประสงค์ของแบบ 
  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผล การด าเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วนคือ  (1) ความพึงพอใจต่อ
ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  (2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์  
และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 
 3.3.2  ประโยชน์ 
 1)  เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ (Output)  
 2)  เป็นเครื่องมือส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring and 
Evaluation Unit : M & E Unit) เพ่ือใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
(Outcome and Impact) 
 
 3.3.3  ระยะเวลำในกำรติดตำม 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผล การด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ (ช่วงเดือนตุลาคม –  เดือนกันยายน) 
 
 3.3.4  องค์ประกอบของแบบ 
 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ  3 ส่วนคือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  - ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  -  วันเดือนปีที่รายงาน 
 ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี………………………………………………………………………… 
  -  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
  - ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
  - ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   * ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
   * การเปลี่ยนแปลงขอองชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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 ค ำชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………………………………………………………………………… 
2.  วันเดือนปีที่รายงาน…………………………………………………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปี…………………………………………………………………………… . 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ปฏิบัติได้ 
 

 
 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน 
4.  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / 
กิจกรรม 

   

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ /    

ยุทธศำสตร์ จ ำนวนโครงกำร 
จ ำนวนโครงกำรที่
ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำรที่
ปฏิบัติได้ 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
กิจกรรม 
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
ภำพรวม    

 
 5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1… …………………………………………………………………………………………………………………………………… . 
 1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภำพรวม  
 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน 
ก่อนด ำเนินกำร 

(จ ำนวน) 
หลังด ำเนินกำร 

(จ ำนวน) 
เพิ่ม / ลด 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
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3.2.5  ค ำอธิบำยแบบ 
 

ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอผล 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
: ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท าการ
บันทึกข้อมูล 

หน่วยวัด: - 
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด / สูตรการค านวณ : - 
เกณฑ์ในการพิจารณา : - 

2. วัน / เดือน / ปี ที่
รายงาน 

: วัน / เดือน / ปี ที่จัดท ารายงาน หน่วยวัด: - 
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด / สูตรการค านวณ : - 

3. ยุทธศาสตร์และจ านวน
โครงการที่ปรากฏอยู่ใน
แผนยุทธศาสตร์และ
จ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ 

: ยุทธศาสตร์และโครงการที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ในปีนั้นๆ และจ านวน
โครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 

หน่วยวัด : จ านวนโครงการ 
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : แผนยุทธศาสตร์, แผนพัฒนา 3 ป ี
วิธีการวัด / สูตรการค านวณ : เปรียบเทียบจ านวน
โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริงว่า
มีความสอดคล้องหรือไม่ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดหรือไม่ 
เกณฑ์ในการพิจารณา : หากจ านวนโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนกับโครงการที่ปฏิบัติจริง มีความสอดคล้อง
กัน แสดงว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด แต่หากมีโครงการที่
ปฏิบัติจริงน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในแผนฯ แสดงว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถด าเนินงานได้
ตามแผนฯ ที่ก าหนด 

4. ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

: ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้แบบที่ 3/2 
สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมาย
ที่เก่ียวข้อง โดยท าการวัดใน 8 ประเด็น 
คือ 

หน่วยวัด : ระดบัความพึงพอใจ มีค่าเป็นร้อยละ 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 

2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 

แหล่งข้อมูล : จากผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

วิธีการวัด / สูตรการค านวณ : การค านวณร้อยละ
สามารถท าได้โดยการน าเอาจ านวนคนที่ตอบในแต่ละ
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4) การรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 

ระดับความพึงพอใจตั้ง หารด้วยจ านวนคนทั้งหมด 
แล้วคูณด้วย 100 อาทิ ความพึงพอใจข้อ 1) มีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / 
กิจกรรม มีผู้ที่ตอบว่าพอใจมาก 50 คน จาก 100 
คน จะได้ (50/100)* 100 = 50% 
ในส่วนความพึงพอใจในภาพรวมนั้นหาได้จาก การ
น าเอา % ที่ได้จาก การน าเอา % ที่ได้จากการค านวณ
ในแต่ละช่องของระดับความพึงพอใจนั้นๆ หารด้วย 8 
(จ านวนข้อ) อาทิ ได้ % ในแต่ละข้อของคนที่ตอบว่า
พอใจมาก ดังนี้ 66.7% , 73.3%, 75.0% , 
83.3%, 41.7%, 58.3%, 50.0% และ 45.8% 
จะได้เท่ากับ (66.7% + 73.3% + 75.0% + 
83.0% + 41.7% + 58.3% + 50.0% + 
45.8%) / 61.8% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา
ก าหนด 

เกณฑ์ในการพิจารณา : หากสัดส่วนของประชาชนที่
พอใจและพอใจมากมีมากกว่าร้อยละ 50 แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่ถ้ามีร้อยละของ
ประชาชนที่พอใจปานกลางและพอใจมากน้อยกว่า
ร้อยละ 50 แสดงว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่
สามารถด าเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 : หมายถึงยุทธศาสตร์ที่ท าการประเมิน
เป็นยุทธศาสตร์แรกที่ท าการประเมิน 

หน่วยวัด : - 
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : แผนยุทธศาสตร์ 
วิธีการวัด / สูตรการค านวณ: - 
เกณฑ์ในการพิจารณา: - 

1) ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

: ความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้
แบบที่ 3 / 3 แบบประเมินความพึง
พอใจผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ 

หน่วยวัด : คะแนนความพึงพอใจ 0 –  10 คะแนน 
ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : เก็บข้อมูลจากประชาชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบที่ 3 / 3 เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการวัด / สูตรการค านวณ :L น าคะแนนความพึง
พอใจในข้อนั้นๆ ของแต่ละคนมารวมกันแล้วหารด้วย
จ านวนคนทั้งหมดจะได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาทิ หากเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 10 คน ได้
คะแนนในข้อ (1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9, 8, 5, 4, 10, 6, 7, 6, 
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8, 8 จะได้ (9+8+5+4+10+6+7+6+8+8)/10 = 
7.1 คะแนน 
    ส าหรับค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม
จะหาได้จากการน าเอาค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่
ได้ทั้ง 8 ข้อ มารวมกันแล้วหารด้วย 8 (จ านวนข้อ) 
อาทิ หากได้ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 
9.0, 8.7, 5.3, 3.2, 1.8, 6.5, 9.0, 10.0 จะได้ 
(9.0+8.7+5.3+3.2+1.8+6.5+9.0+10.0)/8= 
6.7 
    เกณฑ์ในการพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0  แสดงว่าผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ไม่ประสบความส าเร็จ 
หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่า 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จ ในระดับปานกลาง และหากค่าคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่า
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบ
ความส าเร็จมากที่สุด 

2)  การเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

: หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
หลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์แล้ว อาทิ การเปลี่ยนแปลง
ด้านรายได้ สุขภาพ สิ่งแวดล้อมฯลฯ 
โดยน าเอาข้อมูลจาก กกช.2 ค และ 
จปฐ. มาใช้ในหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ เพื่อศึกษา
การศึกษาความเปลี่ยนแปลงซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นผู้เลือกเอา
ตัวชี้วัดเหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วน ามา
เปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดย
ตัวชี้วัดเหล่านี้ ประกอบไปด้วย  
จปฐ. 
1. กลุ่มสภาพพ้ืนที่ 
(1) เอกสารสิทธิ์ 

หน่วยวัด : ตามตัวชี้วัดที่เลือกมา 
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(2) การมีไฟฟ้าใช้ 
(3) การคมนาคม 
(4) สิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
 ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
 แหล่งข้อมูล : จปฐ., กกช.2ค. 
 วิธีการวัด / สูตรการค านวณ : น าข้อมูลหลัง

ด าเนินการ ลบข้อมูลหลังจากการด าเนินการอาทิ ก่อน
ด าเนินการมีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 80 
ครัวเรือน หลังด าเนินการมีจ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้ 90  ครัวเรือน จะได้ 90 – 80 = + 10 

 เกณฑ์การพิจารณา : ท าการเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี
ก่อนหน้านี้โดย (1) กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลือกตัวชี้วัดที่เมื่อหน่วยวัดที่เพ่ิมข้ึนแสดงว่า ชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี อาทิ รายได้ ครัวเรือนที่
มีไฟฟ้าใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาว่าหลังด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์นั้นๆ 

2.กลุ่มผลผลิต รำยได้ และกำรมีงำน
ท ำ 
(5)  การประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน 
(6)  การประกอบอาชีพ และการมีงาน
ท า 
(7)  อัตราค่าจ้าง 
(8)  ผลผลิตจากการท านา 
(9)  ผลผลิตจากการท าไร่ 
(10) การประกอบชีพอ่ืนๆ 
(11) การอพยพหางานท า 
(12) การรวมตัวของเกษตรกร 
(13) การท าเกษตรฤดูแล้ง 
3. กลุ่มสำธำรณสุข และกำรอนำมัย 
(14) การได้รับการคุ้มครองบริโภคด้าน
ยา 
(15) การป้องกันโรคติดต่อ 
(16) สุขภาพจิต 
(17) การอนามัยสิ่งแวดล้อม 
(18 )การอาชีวอนามัย 
(19) การมีส่วนร่วมด้านสุขภาพอนามัย 
4. กลุ่มแหล่งน้ ำ 
(20) น้ าสะอาด 

 หน่วยที่ท าการวัดเพ่ิมขึ้นหรือไม่ถ้าเพ่ิมขึ้นแสดงว่า
องคก์รปกครองส่วนถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผน
ฯ ที่ก าหนด แต่หากหน่วยวัดเท่าเดิมหรือลดลงแสดง
ว่าองคก์รปกครองส่วนถิ่นไม่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนที่ก าหนด เช่น หากเลือกครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เป็น
ตัวชี้วัด หากผลปรากฏว่า หมู่บ้าน ก. ซึ่งมีครัวเรือน
ทั้งหมด 100 ครัวเรือน ก่อนด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เท่ากับ 80 
ครัวเรือน แต่หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินงานผ่านไป 1 ปี มีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้เท่ากับ 
90 ครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 10 ครัวเรือนแสดงว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
(2) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเลือกตัวชี้วัดที่
เมื่อหน่วยที่วัดลดลงแสดงว่าชุมชนมีการเปลี่ยนไป
ในทางที่ดีขึ้น อาทิ จ านวนคนที่ว่างงานจ านวนคนที่
อพยพไปท างานนอกพ้ืนที่  จ านวนอุบัติ เหตุจาก
การจราจร  เกณฑ์การพิจารณาจะพิจารณาว่า  หลัง
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์นั้นๆ หน่วยที่ท าการวัด
ลดลงหรอไม่ ถ้าลดลง แสดงว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯ ที่ก าหนด แต่



-๘๐- 

 

ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอผล 
(21) น้ าใช้ 
(22) น้ าเพื่อการเกษตร 
5. กลุ่มควำมรู้ กำรศึกษำ และ
วัฒนธรรม 
(23) ระดับการศึกษาของประชาชน 
(24) อัตราการเรียนต่อของประชาชน 
(25) การให้ความรู้ของรัฐ 
(26) สถานที่ให้ความรู้ส าหรับหมู่บ้าน 
(27) สถานที่ให้บริการด้านข่าวสาร
ข้อมูล 
(28) กิจกรรมทางศาสนา 
6. กลุ่มทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
(29) การปลูกป่าหรือไม่ยืนต้น 
(30) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(31) คุณภาพของแหล่งน้ า 
กกช.2ค. 
หมวดที่ 1 สุขภำพดี 
1. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการดูแลก่อนจะ
คลอดและฉีดวัคซีนครบ 
2. หญิงตั้งครรภ์ได้รับการท าคลอดและ
ดูแลหลังคลอด 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่ต่ ากว่า 
2,500 กรัม 
4. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว 
อย่างน้อย 4 แรกติดต่อกัน 
5. เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคครบ 
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ได้กินอาหาร
อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
7. เด็กอายุ 6-15 ปีได้กินอาหารถูกต้อง
ครบถ้วน 
8. เด็กอายุ 6-12 ปีได้รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคครบ 
9. ครัวเรือนไม่กินอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ที่ไม่ท าให้สุกด้วยความร้อน 
10. ครัวเรือนมีการบริโภคไอโอดีน 
11. ครัวเรือนได้กินอาหารควบคุมท่ีมี

หากหน่วยที่วัดเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น แสดงว่า องค์กร
ปกครองส่วนถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด เช่น หากเลือกจ านวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การจราจร เป็นตัวชี้ วัด  หากผลปรากฏว่าก่อน
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การจราจรให้มีความปลอดภัยในปีที่ผ่านมามีจ านวน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจ านวน 50 ครั้ง แต่หลังจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ผ่านไป 1 ปี พบว่า มีอุบัติเหตุลดลง 20 ครั้ง แสดงว่า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
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ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอผล 
ตรา อย. 
12. ครัวเรือนมีความรู้ในการใช้ยาที่
ถูกต้องเหมาะสม 
หมวดที่ 2 มีบ้ำนอำศัย 
13. ครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยคงทนถาวร
อย่างน้อย 5 ปี  
14. ครัวเรือนมีและใช้ส้วมถูกหลัก
สุขาภิบาล 
15.ครัวเรือนมีน้ าสะอาดบริโภคเพียงพอ 
16. ครัวเรือนจัดบ้านเป็นระเบียบและ
ถูกสุขลักษณะ 
17. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
หมวดที่ 3 ศึกษำถ้วนทั่ว 
18. เด็กอายุ 2-5 ได้รับการเลี้ยงดูที่
ถูกต้อง 
19.เด็กท่ีมีอายุครบตามเกณฑ์ได้เข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับ 
20.เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับได้เข้า
ศึกษาต่อในระดับมัธยมต้น 
21. เด็กท่ีไม่ได้ศึกษาต่อได้รับการ
ฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ 
22. คนในครัวเรือนอายุ 14-50 ปีอ่าน
และเขียนภาษาไทยได้ 
23. ครัวเรือนได้รับรู้ข่าวสารอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ครั้ง 
24. ครัวเรือนมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 
หมวดที่ 4 ครอบครัวสุขสบำย 
25. คู่สมรสที่ภรรยาอายุ 15 - 44 ปี 
ใช้บริการคุมก าเนิด 
26. ครอบครัวมีความอบอุ่น 
27. ครัวเรือนมีความปลอดภัยใน
อุบัติภัย 
28. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
หมวดที่ 5 รำยได้มำก 
29. ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
20,000 บาทต่อปี 
หมวดที่ 6 อยำกร่วมพัฒนำ 
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ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัดและกำรน ำเสนอผล 
30. ครัวเรือนเป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นใน
หมู่บ้านต าบล 
31. คนในครัวเรือนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
32. ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมในการ
บ ารุงรักษาสาธารณะประโยชน์ 
หมวดที่ 7 พำสู่คุณธรรม 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
สัปดาห์ละครั้ง 
34. คนในครัวเรือนไม่ติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไม่ติดบุหรี่ 
36.ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
37.คนสูงอายุและคนพิการได้รับการ
ดูแล 
หมวดที่ 8 บ ำรุงสิ่งแวดล้อม 
38.ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
39. ครัวเรือนร่วมกิจกรรมป้องกันและ
ควบคุมสิ่งแวดล้อม 
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3.4  แบบที่ 3/2  แบบประเมินควำมพึงพอใจตอ่ลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ในภำพรวม 
        3.4.1 วัตถุประสงค์ของแบบ 
       เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
        3.4.2 ประโยชน์ 
       เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 

           3.4.3 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 
                เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินขององค์กรในแต่ละปี 
        3.4.4 องค์ประกอบของแบบ 
       แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
         -  เพศ 
    -  อายุ 
   -  การศึกษา 
   -  อาชีพหลัก 
         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 
5) ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6) ด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม   
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ค ำชี้แจง : แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 –  30 ปี   (3) 30 –  40 ปี 
  (4) 41 –  50 ปี  (5) 51 –  60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 
3.การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรการ 
  (7) อ่ืนๆระบุ.................................................................................  

ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

         5.ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / 
กิจกรรม 

   

6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 

 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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3.4.5 ค ำอธิบำยแบบ 

ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัด และกำรน ำเสนอผล 

1 เพศ : ผู้ตอบเป็นเพศใด หน่วยวัด : คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นเพศชายและเพศหญิง
เป็นจ านวนเท่าใด 

2 อายุ ผู้ตอบมีอายุช่วงใด หน่วยวัด :คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีอายุในแต่ละกลุ่มเป็น
จ านวนเท่าใด 

3 การศึกษา ผู้ตอบมีการศึกษาระดับใด หน่วยวัด : คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย√   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มเป็นจ านวนเท่าใด 

4 อาชีพหลัก ผู้ตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด หน่วยวัด :คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีอาชีพหลักในแต่ละกลุ่ม
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ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัด และกำรน ำเสนอผล 

เป็นจ านวนร้อยละเท่าใด 

 
5 ความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวมมากน้อยเพียงใด 

: ให้ผู้ตอบมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อย
เพียงใด 

หน่วยวัด :คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ในช่องว่างที่
ต้องการตอบ คือ พอใจมาก พอใจ 
หรอื ไม่พอใจ (ตอบเพียงข้อเดียว) 
โดยท าทั้ง 9 ข้อ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชนผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา :ผู้ตอบแบบ
ประเมินในแต่ละระดับความพึง
พอใจมีจ านวนเท่าใด 

3.5  แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
แต่ละยุทธศำสตร ์
        3.5.1 วัตถุประสงค์ของแบบ 
       เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
        3.5.2 ประโยชน์ 
       เป็นเครื่องมือส าหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
           3.5.3 ระยะเวลำในกำรเก็บข้อมูล 
                เก็บข้อมูลจากประชาชน และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินขององค์กรในแต่ละปี 
        3.5.4 องค์ประกอบของแบบ 
       แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม ประกอบไปด้วย
เนื้อหาที่ส าคัญ 2 ส่วนคือ 
         ยุทธศาสตร์........................ 
        ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
         -  เพศ 
    -  อายุ 
   -  การศึกษา 
   -  อาชีพหลัก 
         ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
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1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4) มีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๘๘- 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินควำมพึงพอใจผลกำรด ำเนินงำนขององกรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
แต่ละยุทธศำสตร ์

 

ส่วนยุทธศาสตร์............................................................................................................................. ................... 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 

2.อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี  (2) 20 –  30 ปี   (3) 30 –  40 ปี 
  (4) 41 –  50 ปี  (5) 51 –  60 ปี   (6) มากกว่า 60 ปี 
3.การศึกษา (1) ประถมศึกษา  (2) มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
  (4) ปริญญาตรี  (5) สูงกว่าปริญญาตรี  (6) อ่ืนๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ  (2) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4) รับจ้าง  (5) นักเรียนนักศึกษา  (6) เกษตรการ 
  (7) อ่ืนๆระบุ.................................................................................  

       ส่วนที่ 2 ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวม 

         5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน
........................โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

ควำมพึงพอใจ พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม    
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชน
ทราบ 

   

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

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
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3.5.5 ค ำอธิบำยแบบ 

ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัด และกำรน ำเสนอผล 
 ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ท าการประเมิน หน่วยวัด : - 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : - 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : - 

1 เพศ : ผู้ตอบเป็นเพศใด หน่วยวัด : คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย√   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นเพศชายและเพศหญิง
เป็นจ านวนเท่าใด 

2 อายุ ผู้ตอบมีอายุช่วงใด หน่วยวัด :คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีอายุในแต่ละกลุ่มเป็น
จ านวนเท่าใด 

3 การศึกษา ผู้ตอบมีการศึกษาระดับใด หน่วยวัด : คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย√   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแต่ละ
กลุ่มเป็นจ านวนเท่าใด 

4 อาชีพหลัก ผู้ตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด หน่วยวัด :คน โดยให้ผู้ตอบท า
เครื่องหมาย √   หรือ × ลงบนข้อที่
ตรงกับผู้ตอบ 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
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ข้อ ข้อค ำถำม ควำมหมำย กำรวัด และกำรน ำเสนอผล 

แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 

วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบ
ประเมินมีอาชีพหลักในแต่ละกลุ่ม
เป็นจ านวนร้อยละเท่าใด 

5 ความพึงพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาด้าน.........................
โดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่าน
จะให้มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของท่านเท่าใด 

: ให้ผู้ตอบให้คะแนนความพึง
พอใจในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ยุทธศาสตร์ที่ท าการประเมินโดย
ให้มีคะแนนเต็มเท่ากับ 10 
คะแนน 

หน่วยวัด : คะแนน 0 –  10 คะแนน 

เกณฑ์การพิจารณา : เป็นค่าคะแนน 
0 –  10 ในแต่ละประเด็นการ
ประเมิน 

ความถี่ในการวัด : ปีละ 1 ครั้ง 
แหล่งข้อมูล : ประชาชน ผู้เกี่ยวข้อง 
วิธีการวัด/สูตรค านวณ : - 
เกณฑ์ในการพิจารณา : เป็นค่า
คะแนน 0 – 10 ในแต่ละประเด็น
การประเมิน 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



    
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
เร่ือง  การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 -2563) 

(แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559) 
………………………………………………………………… . 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน  นั้น 

บัดนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559-
2563) (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2559) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองปอน  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ.2559  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอนพิจารณาอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว 

จึงขอประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 –  2563) (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 
พ.ศ.2559) ให้ประชาชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   29   เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  2559 

 

 

          ( นายสมชาย  วงษ์จันทธนพงษ์ ) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


