แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)
(พร้อมคาอธิบาย)

กลุ่มงานแผนงานยุทธศาสตร์

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง
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ตัวอย่างหน้าปกแผนพัฒนาอาเภอ
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เค้าโครงแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)

ส่วนหน้า - ประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอาเภอ ประกอบด้วย
1.1 ความเป็นมาของอาเภอ
1.2 คาขวัญอาเภอ
1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของอาเภอในช่วงที่ผ่านมา
(ในปีงบประมาณ 2 ปีทผี่ ่านมา)
ส่วนที่ 2 บทวิเคราะห์การพัฒนา
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ
2.2 การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อาเภอ
(TOWS Matrix)
ส่วนที่ ๓ ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) ประกอบด้วย ดังนี้
3.๑ เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ (วิสัยทัศน์ของอาเภอ)
3.๒ พันธกิจ (ถ้ามี)
3.3 วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม)
3.4 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์)
3.4 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ (ลักษณะเฉพาะเจาะจง) ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ของแต่ละ
ประเด็นการพัฒนา
3.5 แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา
ส่วนที่ ๔ โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา (ประเด็นยุทธศาสตร์)
- แผนงาน (ชุดโครงการ)
- โครงการ/กิจกรรมย่อย
ภาคผนวก - คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ที่รับรองและประกาศใช้
แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
@@@@@@@@@@@@@@@@

-4(ตัวอย่าง)
ประกาศอาเภอ...............
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ...... 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)
ด้วยคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ............ ได้มีมติเมื่อวันที่...............เห็นชอบแผนพัฒนาอาเภอ..........
5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่อาเภอและนาไปสู่ การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล และสอดคล้ อ งกั บ ปั ญ หา รวมทั้ ง ความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งครอบคลุ ม และทั่ ว ถึ ง
โดยแผนพัฒนาอาเภอ...... 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) มีสาระสาคัญ ดังนี้
เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ (วิสัยทัศน์) .................................................................
พันธกิจ 1. ................................................................
(ถ้ามี) 2. .................................................................
3. ..................................................................
..........................................................................
วัตถุประสงค์ 1. ...........................................................
(เป้าหมายรวม) 2. ............................................................
3. .............................................................
4. ..............................................................
... ................................................................
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์)
ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ 1 .............................................................................
ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ 2 .............................................................................
ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ 3 .............................................................................
ประเด็นการพัฒนาอาเภอที่ 4 .............................................................................
...................................... ..... ..........................................................................
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 61/1 และ ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาอาเภอ..... 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ดังมีรายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศนี้ และขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันนาแผนพัฒนาอาเภอดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติโดยพร้อมเพรียง
กันต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ .............................................................

(.......................................................)
นายอาเภอ.......................................
หมายเหตุ : แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี มีการปรับรูปแบบของแผน ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงคาหลายคาในแผนพัฒนาอาเภอ จึงขอให้
ผู้จัดทาพึงสังเกตการใช้คาให้ถูกต้องด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอาเภอ...................
1.1 ความเป็นมาของอาเภอ
1.2 คาขวัญอาเภอ
1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน
1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด
1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาคัญของอาเภอใน
ช่วงที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ 2 ปีที่ผ่านมา)

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

-6 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเพื่อการพัฒนาของอาเภอ ประกอบด้วย
1.1 ความเป็นมาของอาเภอ
………………....……………………………………………………………………………………………………….……………………....................
……………………..…………………………………………………………………………………………………..…………...………..………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..…………....
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….
คาอธิบาย : ให้เขียนอธิบายเป็นข้อๆ ดังนี้
1) ประวัติศาสตร์การจัดตั้งอาเภอ
๒) ประวัติศาสตร์ที่สาคัญของอาเภอ โดยเฉพาะการเสด็จเยือนพื้นที่ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศา
นุวงศ์
๓) การเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของพื้นที่ (ถ้ามี) เช่น การเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์ดึกดาบรรพ์ ชุมชน
โบราณ เป็นต้น
1.2 คาขวัญอาเภอ
……………...………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………
คาอธิบาย : ให้บอกนิยามของคาขวัญ ที่มาของคาขวัญ และอาจมีรูปภาพประกอบการอธิบายก็ได้
1.3 ข้อมูลสภาพทั่วไปและสถานการณ์ในปัจจุบัน
……………....…………………..........……………………………………………………………….……………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………...……………
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..…….………
(เช่น แผนที่ของอาเภอ ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ลักษณะภูมิอากาศ การปกครอง ประชากร
ด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ฯลฯ)

ทั้งนี้ ข้อมูลที่นามาใส่ในแผนฯ ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและมีแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน และสามารถใช้วิธีการ
ประสานข้อมูลรวมทั้งการวิเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดหรือระดับอาเภอก็ได้
๑) ต้องเป็นข้อมูลสถานการณ์ในปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี)
๒) อ้างอิงที่มาต้องถูกต้อง
๓) การวิเคราะห์ - ปัญหาอุปสรรค - แนวโน้มในอนาคต - ทางออก/แนวทางแก้ไข ทั้งนี้ ต้องมีแหล่งข้อมูลถูกต้อง
๔) ต้องมีสถิติ กราฟ หรืออื่นๆ ประกอบ
คาอธิบาย
 ข้อมูลสภาพทั่วไป และการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย
๑) ที่ตั้ง อาณาเขตติดต่อ ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะดิน ประเภทของดินและความเหมาะสม
ในการปลูกพืช ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูกาล อุณหภูมิเฉลี่ย เป็นต้น
๒) การปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้ หากพื้นที่เคยมีรูปแบบการปกครอง
รูปแบบพิเศษในพื้นที่ก็ให้ใส่ที่มาแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องชัดเจน
๓) หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร หน่วยงานอื่นๆ และ
กลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ เป็นต้น โดยให้ใส่ภารกิจของหน่วยงานและศักยภาพขีดความสามารถของหน่วยงานนั้นๆ
ด้วย เช่น การมีโรงพยาบาลจานวน ๑ แห่ง เป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๒๐ เตียง มีแพทย์ครบทุกสาขา ชานาญการรักษา
ในเรื่องใด อย่างไร ฯลฯ
/(๑) หน่วยงานราชการ...

-7(๑) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
- ที่ทาการปกครองอาเภอ
- สถานีตารวจภูธร
- ที่ทาการไปรษณีย์
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ฯลฯ
(๒) ธนาคารหรือสถาบันการเงิน
- ธนาคารต่างๆ
- สถาบันการเงินอื่นๆ
(3) หน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่
- มูลนิธิปิดทองหลังพระ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(๔) กลุ่มพลังมวลชนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพื้นที่
- กลุ่มองค์กรไม่แสวงหากาไร (NGO)
๔) ประชากร
(๑) จานวนประชากรและจานวนครัวเรือนปีปัจจุบัน
- แยกเพศและช่วงอายุ ดังนี้ วัยเด็ก อายุแรกเกิด - ๑๒ ปี วัยเรียน ๑๓ - ๒๒ ปี
วัยทางาน ๒๓ - ๖๐ ปี และผู้สูงอายุ ๖๑ ปีขึ้นไป
(๒) วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือแนวโน้ม
ที่น่าจะเพิ่มขึ้นลดลงในอนาคต
(๓) ข้อมูลประชากรแฝงและข้อมูลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เช่น พื้นที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม สถานศึกษาที่สาคัญ เป็นต้น
(๔) วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของประชากรแฝงเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือ
แนวโน้มที่น่าจะเพิ่มขึ้นลดลงในอนาคต
(๕) การประกอบอาชีพ เช่น ภาคการเกษตร รับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน อื่นๆ
โดยวิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของบุคลากรในแต่ละสาขาอาชีพ และการขาดแคลนแรงงานใน
ภาคการเกษตรในอนาคต เป็นต้น
๕) การศึกษา
(๑) สถานศึกษา (ของรัฐ/เอกชน) ฯลฯ ทั้งนี้ ควรมีจานวนผู้เรียนในข้อนี้ด้วย หรือจานวน
ผู้ที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ หรือข้อมูลค่าเฉลี่ยปีการศึกษาว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่
(๒) ห้องสมุด
(๓) วิเคราะห์แนวโน้มการศึกษาต่อของนักเรียนนักศึกษา เช่น ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียน
สายอาชีพ สายสามัญ สาขาระดับปริญญาตรีในปีการศึกษา และวิเคราะห์การขาดแคลนครูซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
การศึกษาของเด็ก เยาวชน ของไทยในอนาคตและแนวทางการแก้ไขปัญหา
๖) สาธารณสุข
(๑) สถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน/ศูนย์บริการสาธารณสุข/คลินิกทุกประเภท/บุคลากร
(๒) หลักประกันสุขภาพของประชาชน เช่น บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง)/
ประกันสังคม/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/สิทธิอื่นๆ (คนไทยในต่างแดน ข้าราชการการเมือง)/ไม่มีสิทธิ/บุคลคลรอพิสูจน์)
/(๓) สถิติการเจ็บป่วย…

-8(๓) สถิติการเจ็บป่วยและเสียชีวิต ( ๑ – ๕ อันดับหรือพิจารณาจากอัตราการเสียชีวิตที่สูง)
พร้อมการวิเคราะห์แนวโน้มการเกิดโรคระบาดร้ายแรงหรือปัญหาสุขภาพของประชาชนในอนาคตและแนวทาง
การเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในอนาคต
๗) ศาสนาและวัฒนธรรม
(๑) การนับถือศาสนา ให้อธิบายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนาด้วย
(๒) วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญ
วิเคราะห์ความเข้มแข็งของศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สาคัญที่ยังมีอิทธิพลต่อการดาเนิน
ชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรวมหรือไม่ แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคตมีทิศทางอย่างไรและจะสามารถกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง ความรู้รัก สามัคคีในสังคมได้มากน้อยเพียงใด
๘) การคมนาคม
(๑) ทางบก
- สถานีขนส่ง ลักษณะรถประจาทาง การให้บริการ ระยะทางและค่าบริการ
- การคมนาคม ระยะทาง ผิวจราจรถนนสายหลักเชื่อมระหว่างอาเภอกับอาเภอ หรือระหว่าง
อาเภอกับจังหวัด ถนนสายรองระหว่างอาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ถนนสายเศรษฐกิจ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว การขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร เป็นต้น
(๒) ทางน้า
- ท่าเทียบเรือ ลักษณะเรือ การให้บริการ ระยะทาง และค่าบริการ
(๓) ทางอากาศ
- ท่าอากาศยาน เที่ยวบินและการให้บริการ
(๔) วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโต สภาพปัญหาและการแก้ปัญหาในอนาคต
๙) ด้านเศรษฐกิจ
(๑) ด้านการเกษตร
- แยกประเภทการทาเกษตร/พื้นที่การเกษตร
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการทาเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ การใช้สารเคมีภาคการเกษตร
การใช้แรงงานภาคการเกษตร เครื่องจักร ฯลฯ
- พืชเศรษฐกิจหลักที่สาคัญ วิเคราะห์สถานการณ์ปลูกเพื่อบริโภคหรือเพื่อการค้า พร้อม
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ตลาด ราคา ของพืชเศรษฐกิจเปรียบเทียบระหว่างปีการผลิตที่ผ่านกับปีปัจจุบัน และ
คาดคะเนแนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการปลูกพืชเศรษฐกิจในแต่ละชนิด
- การปศุสัตว์ การประมง ฯลฯ
(๒) ด้านการพาณิชย์
- ร้านค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายส่ง ร้านขายของ
ทั่วไป ฯลฯ วิเคราะห์แนวโน้มการขยายตัวของร้านค้าเปรียบเทียบระหว่างปีที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน
- ร้านค้าที่ขายสินค้าเฉพาะ เช่น ร้านวัสดุก่อสร้าง ร้านขายวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการทา
การเกษตร เช่น ร้านปุ๋ย ยากาจัดศัตรูพืช ร้านวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร ร้านค้าเกษตรอินทรีย์ และ
วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวโน้มการขยายตัวหรือการเพิ่มจานวนร้านค้า
- ร้านค้าอื่นๆ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะในแต่ละพื้นที่
- ตลาดค้าขายชายแดน
(๓) ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น OTOP
- สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
/- การลงทะเบียนผู้ผลิต...
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- ประมาณการรายได้จากการจาหน่ายเปรียบเทียบที่ผ่านมากับปีปัจจุบัน และวิเคราะห์
แนวโน้มการส่งเสริมพัฒนาสินค้า และการขยายช่องทางการตลาด
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น กลุ่มผลิตสินค้า
OTOP ที่สาคัญ
(๔) ด้านการท่องเที่ยว
- แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลสาคัญ จุดเด่น จานวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีและปัญหา
การบริหารจัดการ
- วิเคราะห์แนวโน้มการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของนักท่องเที่ยวและแนวทางการส่งเสริมพัฒนา
เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น
- สถานบริการนวดแผนไทย แผนโบราณ หรือ ธุรกิจสปา จานวนสถานบริการและพนักงาน
- วิเคราะห์กลุ่มผู้มาใช้บริการและแนวโน้มความต้องการใช้บริการของนักท่องเที่ยวและ
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเพิ่มส่งเสริมการท่องเที่ยว
- ปัญหาที่เกิดจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว และแนวทางแก้ไขปัญหา
- ฯลฯ
(๕) ด้านอุตสาหกรรม (ในกรณีพื้นที่มีโรงงานอุตสาหกรรม)
- ข้อมูลทั่วไป จานวนโรงงานที่ได้รับใบอนุญาต เงินลงทุน แยกตามหมวดอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมการเกษตร/อาหาร/เครื่องดื่ม/เครื่องแต่งกาย/ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ฯลฯ การจ้างงาน (ชาย/หญิง)
มีการสร้างรายได้อย่างไร มีการสร้างแรงงานอย่างไร โรงงานมีการนาผลผลิตของประชาชนในพื้นที่มาผลิตหรือไม่
- วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ปัญหาแรงงาน ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยน้าเสีย มลพิษทางอากาศ ฯลฯ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา
๑๐) ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(๑) สถานบริการและสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว
- จานวนสถานบริการตามกฎหมาย ร้านจาหน่ายสุราและอื่นๆ ในพื้นที่
- วิเคราะห์สถานการณ์การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานบริการ การดึงดูดนักท่องเที่ยวและ
แนวทางการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว การรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและ
การกากับ ดูแลตามระเบียบ กฎหมายของฝ่ายปกครอง
- ฯลฯ
(๒) โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท
- โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท จานวนห้องพัก การใช้บริการของนักท่องเที่ยวโดยเฉลี่ย วิเคราะห์
การเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหรืออื่นๆ จากแนวโน้มการเพิ่มขึ้นและลดลงจากจานวนผู้ใช้บริการโรงแรม
ที่พักรีสอร์ท
(๓) ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
- ภัตตาคารและร้านอาหาร และความสามารถในการบริการลูกค้า เช่น จานวนพนักงาน
บริการ จานวนลูกค้าที่สามารถรับรองได้ เป็นต้น
(๔) การประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบกับสังคมโดยรวม
/๑๑) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ…
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(๑) แหล่งน้า หรือ ระบบชลประทานที่สาคัญในพื้นที่ การใช้ประโยชน์และจานวนผู้รับ
ประโยชน์ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้า การใช้ในภาคการเกษตร และวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ของผู้รับประโยชน์และแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต
(๒) ป่าไม้ ประเภทของป่าไม้ พื้นที่ต้นน้าหรือแหล่งกาเนิดแม่น้าสายสาคัญ ป่าชายเลน สภาพ
พื้นที่ป่าที่คงเหลือ และวิเคราะห์แนวโน้มการลดลงของพื้นที่ป่าและแนวทางการรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต
(๓) แร่ธาตุ จานวนและประเภทอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในพื้นที่ สถานการณ์ผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และแนวโน้มการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
(๔) ทรัพยากรธรรมชาติประเภทอื่นๆ เช่น ทรัพยากรชายฝั่ง นกนางแอ่น แนวปะการัง พื้นที่
ชุ่มน้า บ่อน้ามัน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น
(๕) ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ น้าเสีย วิเคราะห์สถานการณ์ ผลกระทบต่อชุมชน และ
แนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
(๖) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ปัญหาอุทกภัยซ้าซาก แผ่นดินไหว ดินไสลด์ โคลนถล่ม เป็นต้น
สถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงภัย การป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยพิบัติ
(๗) อื่นๆ
๑๒) ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
(๑) หน่วยงานรักษาความสงบและกองกาลังในพื้นที่พร้อมอัตรากาลัง เช่น สถานีตารวจ /
อัตรากาลังของตารวจ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นต้น
- วิเคราะห์สถานการณ์ อาชญากรรม สถิติการเกิดการจับกุม และแนวทางการแก้ปัญหา
- ปัญหาการจราจร สถานการณ์ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ แนวโน้มและการแก้ปัญหา
(๒) ปัญหาความมั่นคง เช่น ปัญหาสถานการณ์ชายแดนใต้หรือชายแดนปกติ ยาเสพติด
การลักลอบเข้าเมือง ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เป็นต้น วิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่เสี่ยงภัย การป้องกันและแก้ปัญหา
เมื่อเกิดเหตุ
๑๓) ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
(๑) จุดผ่านแดน ประเภทหรือจานวนจุดผ่านแดน จานวนคนและลักษณะการเดินทางเข้าออก
เช่น นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ประเภทสินค้านาเข้าส่งออก ฯลฯ วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนติดกัน
(๒) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศของเพื่อนบ้าน ภาษาที่ใช้ (เขียน อ่าน) ของ
ข้าราชการ และประชาชน และการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านในอนาคต
(๓) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ชายแดน เช่น การประชุมหรือการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างเจ้าแขวง/เจ้าเมือง ระดับเจ้าหน้าที่ หรืองานประเพณีระหว่างประชาชนทั่วไป
(๔) อื่นๆ
๑๔) ด้านอื่นๆ
1.4 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด
………….....…………………..........…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………
/1.5 ประเด็นปัญหาและ…

- 11 1.5 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (อาจทาเป็นตารางก็ได้)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................
สรุปปัญหา/ความต้องการของพื้นที่ อาเภอ........................................ (แยกเป็นรายตาบล)
ตาบล

ประเด็นปัญหา/ความต้องการ
1.

………………………..
…………………………………………………………
1.
………………………..
2.

สาเหตุของปัญหา/ความต้องการ
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………….……
- ……………………………………………………………..
- ……………………………………………………………..
- …………………………………………………………….

แนวทางแก้ไข
- ……………………………………………..……….……..
- ………………………………………………………………
- ……………………………………………..……….……..
- ……………………………………………………..………

คาอธิบาย
 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต้องดาเนินการให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดและให้ระบุเฉพาะเจาะจง โดยสรุปเป็นประเด็น
ปัญหาหรือความต้องการ พร้อมระบุสาเหตุของปัญหาและความต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ให้จัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหา/ความต้องการด้วย ตัวอย่างประเด็นปัญหา/ความต้องการ เช่น
ตัวอย่างประเด็นปัญหา/ความต้องการ
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ความต้องการถนนเข้าหมู่บ้าน ความต้องการประปาหมู่บ้าน เป็นต้น
๒) ด้านการเกษตร เช่น การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่า ความต้องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ความต้องการขุดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม การจัดทาแนวเขตป่าชุมชน การแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นต้น
4) ด้านการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ปัญหาหนี้นอกระบบ การฝึกอาชีพ การจัดหาตลาดจาหน่ายสินค้า เป็นต้น
5) ด้านสาธารณสุข เช่น การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพื้นที่ การสร้างความปลอดภัยในการทางาน เป็นต้น
6) ด้านความมั่นคง เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของผู้คนในหมู่บ้าน ความเสี่ยงจารกภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
7) อื่นๆ
/1.6 ผลการพัฒนาและ…

- 12 1.6 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสาคัญของอาเภอในช่วงที่ผ่านมา (สรุปแยกปีงบประมาณปีที่แล้ว ๒ ปีก่อนหน้า)

อาเภอ................ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ............. (สรุปแยกปีงบประมาณปีที่แล้ว ๒ ปีก่อนหน้า)
จานวน...........โครงการ รวมงบประมาณ ................ บาท ดังนี้
แหล่งงบประมาณ
ที่

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ
(ประเด็นยุทธศาสตร์)

โครงการที่ใช้งบประมาณ
โครงการที่ใช้
โครงการที่ใช้งบประมาณ โครงการที่ใช้งบประมาณ
ของหน่วยงาน
งบประมาณขององค์กร
โครงการที่ใช้
ตามนโยบายพิเศษของ ของงบจังหวัด/กลุ่ม
(งบ Function)
ปกครอง
งบประมาณของเอกชน
รัฐบาล
จังหวัด
ทีด่ าเนินการในภูมภิ าค
ส่วนท้องถิ่น
ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท) ได้รบั การจัดสรร (บาท)

พื้นที่
ดาเนินการ
หน่วย
(หมู่ที่/ รับผิดชอบ
ตาบล)

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ๑ ................
1

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

2

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

.... ............................................................
รวมเป็นจานวน........................โครงการ

-

-

-

-

ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ .... ...............
.... ...........................................................
….. …………………………………………………..
รวมเป็นจานวน ..................... โครงการ

หมายเหตุ - โครงการในช่องประเด็นการพัฒนาอาเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์) หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมของทุกภาคส่วนในแต่ละประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
อาเภอและได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วในปีงบประมาณที่ผ่านมาจากงบประมาณตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล งบจังหวัด งบประมาณของหน่วยงาน งบประมาณจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือจากหน่วยงานอื่นๆ หรืองบประมาณของภาคเอกชน
/-สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับ...

- 13 - สรุปงบประมาณที่อาเภอได้รับการสนับสนุนเพื่อดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาอาเภอ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ........ (สรุปแยกปีงบประมาณ 2 ปีท่กี ่อนหน้า) (อาจนาเสนอเป็นภาพกราฟแท่งหรือกราฟ
วงกลมประกอบ)
ลาดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕

แหล่งงบประมาณ

จานวนโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด
(รวมทุกประเด็นการพัฒนา)

จานวน(บาท)

หมายเหตุ

โครงการที่ใช้งบประมาณตามนโยบาย
พิเศษของรัฐบาล
โครงการทีใ่ ช้งบประมาณของงบจังหวัด
โครงการที่ใช้งบประมาณของหน่วยงาน
(งบ Function) ทีด่ าเนินการในภูมิภาค
โครงการที่ใช้งบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการที่ใช้งบประมาณของเอกชน
รวม

/ส่วนที่ 2...

- 14 -

ส่วนที่ 2
บทวิเคราะห์การพัฒนา
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ
2.2 การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ
(SWOT Analysis)
2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
พื้นที่อาเภอ (TOWS Matrix)

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

- 15  ส่วยที่ ๒ บทวิเคราะห์การพัฒนา ประกอบด้วย
2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ (ให้เขียนบรรยายศักยภาพของพื้นที่อาเภอเป็นด้านๆ)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
คาอธิบาย
 การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่อาเภอ เป็นการพิจารณาความสามารถของอาเภอทั้งที่ปรากฏอยู่และที่ซ่อนเร้น
เพื่อนามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีกระบวนการ โดยสามารถนาข้อมูลทั่วไปของอาเภอในส่วนที่ 1 มาเป็นข้อมูล
ในการวิเคราะห์ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และอธิบายถึงศักยภาพของพื้นที่อาเภออย่างน้อยใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ด้านการเกษตร
6) ด้านความมั่นคง
3) ด้านสังคม สาธารณสุข การศึกษา
7) อื่นๆ
4) ด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน
2.2 การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
ตาแหน่งการพัฒนาของอาเภอ................... จังหวัด.............................
“…………………………………………………………………………………………..……………………..........
………………………………………………………………………………………………………………..……………”
ตารางวิเคราะห์ตาแหน่งในการพัฒนาอาเภอ
การวิเคราะห์และการประเมิน

ประเด็นศักยภาพ

ผลรวมคะแนนการ
ความเร่งด่วนใน ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกับ วิเคราะห์และประเมิน
ความสาคัญ
(เต็ม ๒๕ คะแนน)
การดาเนินการ (ผลกระทบ)ต่อพื้นที่ ในการพัฒนา สภาพของจังหวัด
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

๑.........................................
............................................
๒.........................................
............................................
๓.........................................
............................................
๔.........................................
............................................
๕.........................................
............................................
............................................
...........................................
............................................
............................................

/หมายเหตุ...

- 16 หมายเหตุ : การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่ในแต่ละข้อจะต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรับ โดย
ค่าคะแนน ๒๑ - ๒๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นปัจจัยหลักแห่งความสาเร็จ (Key Success Factors) ของอาเภอ
ต้องใช้แผนพัฒนาในการดาเนินงานเพื่อทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเติบโตสู่อนาคต
ค่าคะแนน ๑๖ - ๒๐ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นปัจจัยความสาเร็จ (Success Factors) ของอาเภอ
ซึ่งสามารถใช้กลไกของอาเภอที่มีอยู่ในการพัฒนาและดาเนินการได้
ค่าคะแนน ๑๑ - ๑๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นประเด็น (Factors) ของอาเภอ ซึ่งสามารถใช้เพียงกลไก
การทางานประจาของอาเภอ (Function) ในการพัฒนาและดาเนินการได้
ค่าคะแนนน้อยกว่า ๑๐ หมายถึง ไม่มีนัยยะในการพัฒนา

คาอธิบาย
 การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning)
ความหมายเชิงหน้าที่
- เป็นเครื่องมือในการกาหนดทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของอาเภอ
- เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กับศักยภาพและสมรรถนะของอาเภอ และสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน นโยบาย/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์ระดับชาติ
ความหมายเชิงกระบวนการ
- กระบวนการค้นหาและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Image and Identity) เพื่อกาหนดทิศทาง
การพัฒนาและวิสัยทัศน์ของอาเภอ
- เป็นที่ยอมรับของผู้คนที่เกี่ยวข้อง (ทุกภาคส่วนในพื้นที่)
วิธีการกาหนดตาแหน่งการพัฒนา
1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ-บุคคล พื้นที่ใกล้เคียง
2) ค้นหาความมุ่งมาดปรารถนา : อะไรที่ผู้คนต้องการ/ไม่ต้องการ
3) วิเคราะห์ขีดความสามารถ : ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความมุ่งมาดปรารถนา
4) วิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขัน : ความแข็งแกร่ง-จุดด้อย เปรียบเทียบกับอาเภออื่นที่มีศักยภาพ
ใกล้เคียงกัน
ตัวอย่างการกาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
- ตาแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของอาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คือ “เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตทาง
น้าที่มีระบบมาตรฐานสากล”
- ตาแหน่งการพัฒนาอาเภอ (Positioning) ของอาเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คือ “การเป็นแหล่งเลี้ยงแพะ ครบ
วงจรในจังหวัดเพื่อแปรรูป และส่งออก”

/2.3 การประเมินศักยภาพ...
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2.3 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strengths)
S1. ...........................................................................................................................................
S2. ................................................................................................................ ..........................
S3. .......................................................................................................................... .................
S4. ................................................................................. ..........................................................
...............................................................................................................................................
ฯลฯ
จุดอ่อน (Weaknesses)
W1. ...........................................................................................................................................
W2. .......................................................................................................................... ................
W3. .......................................................................................................................... ................
W4. .......................................................................................................... .................................
...............................................................................................................................................
ฯลฯ
โอกาส (Opportunities)
O1. ...........................................................................................................................................
O2. ..........................................................................................................................................
O3. ................................................................................................................. .........................
O4. ........................................................................................................................... ...............
...............................................................................................................................................
ฯลฯ
ภัยคุกคาม (Threats)
T1. .......................................................................................................................... .................
T2. ..........................................................................................................................................
T3. .......................................................................................................................... .................
T4. .......................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................
ฯลฯ
คาอธิบาย
 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่อาเภอ (SWOT Analysis) เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของอาเภอ
รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของอาเภอ อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของอาเภอในปัจจุบัน โดยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่ประกอบด้วย
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) การวิเคราะห์โอกาส
(Opportunity = O) และการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
/2.4 การวิเคราะห์ทิศทาง...
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2.4 การวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อาเภอ
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
O1……………….…………………………
O2……………………………………………
O3……………………………………………
O4……………………………………………
O5……………………………………………
O6……………………………………………
O7……………………………………………
ฯลฯ
ภัยคุกคาม (Threat)
T1……………….…………………………
T2……………………………………………
T3……………………………………………
T4……………………………………………
T5……………………………………………
T6……………………………………………
T7……………………………………………
ฯลฯ

จุดแข็ง (Strengths)
S1……………………………………………
S2……………………………………………
S3……………………………………………
S4……………………………………………
S5……………………………………………
S๖...................................................
S๗..................................................
ฯลฯ
SO : กลยุทธ์เชิงรุก
(ใช้ความเข้มแข็งจากภายในแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ
ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
(ใช้ความเข้มแข็งภายในหลีกเลี่ยงสิ่ง
กีดขวางภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1……………………………………………
W2……………………………………………
W3……………………………………………
W4……………………………………………
W5……………………………………………
W6……………………………………………
W7……………………………………………
ฯลฯ
WO : กลยุทธ์เชิงเชิงแก้ไข
(ขจัดความอ่อนแอภายในโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ
WT : กลยุทธ์เชิงรับ
(ลดความอ่อนแอภายในและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ
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ส่วนที่ 3
ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5)
3.1 เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ (วิสัยทัศน์ของอาเภอ)
3.2 พันธกิจ
3.3 วัตถุประสงค์ (เป้าหมายรวม)
3.4 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์)
3.5 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
๓.๖ แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ของแต่ละประเด็นการพัฒนา
****************************

- 20  ส่วนที่ ๓ ข้อมูลยุทธศาสตร์แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) มีองค์ประกอบ ดังนี้
คาอธิบาย : แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)
เหตุที่มีการปรับองค์ประกอบการจัดทาแผนใหม่ เนื่องจากแนวคิดการจัดทาแผนอาเภอ 5 ปี (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5) ต้องปรับรูปแบบให้เหมือนกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.
2561-2565) ทาให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบจาก Strategic Plan เป็น Comprehensive Plan ตามแผนพัฒนาจังหวัดด้วย
3.1 เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ (วิสัยทัศน์ของอาเภอ(เดิม))………………………………………………………………………..………
คาอธิบาย : เป้าหมายการพัฒนาอาเภอ หมายถึง สถานภาพที่อาเภอต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคต อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของอาเภอ
เป้าหมายการพัฒนาเป็นองค์ประกอบหนึ่งการจัดทาแผนพัฒนาชุดใหม่ ซึง่ ไม่มีวิสัยทัศน์ (เป้าหมายระยะยาวของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) แต่เปลี่ยนเป็น เป้าหมายการพัฒนา
ซึ่งเป็นการวางเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้เชิงรูปธรรม (วัดได้) ในระยะ 5 ปีของอาเภอ เพื่อให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาจังหวัด
สาหรับในการปรับปรุงแผนพัฒนาอาเภอครั้งนี้ เป็นแผนช่วงปี 2561-2565 ฉบับทบทวน ในปี พ.ศ.2562 ดังนั้น การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา จึงเป็น
การวางเป้าหมายที่มุ่งหวังให้เกิดภายใน สิ้นปี 2565
อย่างไรก็ตาม อาเภอสามารถนาเสนอวิสัยทัศน์ ไว้ในเล่มแผนได้ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วยในพื้นที่อาเภอได้เห็นชอบร่วมกัน
3.2 พันธกิจ (ถ้ามี)
๑) ..............................................................................................................................
๒) ..............................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..………
3.3 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา (เป้าหมายรวม (เดิม))
๑) ........................................................................................................................ ......
……………………………………………………………………………………………………………..………
คาอธิบาย : ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จะชี้ว่า สิ่งที่อาเภอดาเนินการนั้นได้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้หรือไม่
/3.4 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ...
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3.4 ประเด็นการพัฒนาอาเภอ (ประเด็นยุทธศาสตร์)
คาอธิบาย : ประเด็นการพัฒนาของอาเภอ หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของอาเภอที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค จังหวัด
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์
ประเด็นการพัฒนาของอาเภอ ในที่นี้คือ ประเด็นที่จะต้องทา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหลักข้างต้น หรือ ประเด็นยุทธศาสตร์ (เดิม)
คาแนะนา : ให้อาเภอนาประเด็นการพัฒนาของจังหวัดมาเป็นข้อมูลสาคัญในการกาหนดประเด็นการพัฒนาของอาเภอในแต่ละข้อด้วย เพื่อให้ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด
ถูกขับเคลื่อนไปสู่พื้นที่อาเภออย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 1 ...............................................................................................................
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

พ.ศ.
2561
1. .............................................. ................................. ..............

พ.ศ.
2562
............

พ.ศ.
๒๕๖๓
..............

พ.ศ.
2564
.............

พ.ศ.
2565
.............

พ.ศ.
2561-2565
...........................

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)
1)......................................................................................
……………………………………………………………………………….
2)......................................................................................
……………………………………………………………………………….
..)......................................................................................
……………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..)......................................................................................
………………………………………….........................................

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

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

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

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

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

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

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

..)......................................................................................
………………………………………….........................................

/ประเด็นการพัฒนาอาเภอ…
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ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ ...............................................................................................................
เป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด

พ.ศ.
2561
................................... ..............

พ.ศ.
2562
............

พ.ศ.
๒๕๖๓
..............

พ.ศ.
2564
.............

พ.ศ.
2565
.............

พ.ศ.
2561-2565
...........................

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

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

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

แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์)
1)......................................................................................
……………………………………………………………………………….
2)......................................................................................
……………………………………………………………………………….
..)......................................................................................
……………………………………………………………………………….

คาอธิบาย : เป้าหมายและตัวชี้วัด
- เป้าหมาย คือ สิ่งที่ตั้งใจให้บรรลุหรือให้เกิดผลสาเร็จ ลักษณะเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้/ผลปลายสุดของการดาเนินงานตามแนวทางพัฒนา
- ตัวชี้วัด คือ เครื่องมือชี้การบรรลุเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- แนวทางการพัฒนา คือ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร ที่ดาเนินการแล้วจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้นๆ หรือความหมายเดียวกับ
กลยุทธ์ (เดิม)
- ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึงระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดที่อาเภอจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่กาหนดไว้และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
- ค่าเป้าหมายพ.ศ. .... - พ.ศ. .... หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผนและควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
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ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 1 ...............................................................................................................
ประเด็นปัญหาสาคัญ (Critical Issues) : .................................................................................................

แนวทางการพัฒนา
(1)

แนวทางการพัฒนา
(2)

แนวทางการพัฒนา
(3)

แผนงานที่ 1.
...................................

แผนงานที่ 1.
...................................

แผนงานที่ 1.
...................................

แผนงานที่ 1.
...................................

แผนงานที่ 2.
...................................

แผนงานที่ 2.
...................................

แผนงานที่ 2.
...................................

แผนงานที่ 2.
...................................

แผนงานที่ 3.
...................................

แผนงานที่ 3.
...................................

แผนงานที่ 3.
...................................

แผนงานที่ 3.
...................................

แผนงานที่ ...
...................................

แผนงานที่ ...
...................................

แผนงานที่ ...
...................................

แผนงานที่ ...
...................................

แนวทางการพัฒนา
(......)

คาอธิบาย : - แนวทางการพัฒนา คือ ในแต่ละประเด็นการพัฒนา มีแนวทางการพัฒนาอย่างไร ที่ดาเนินการแล้วจะนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้นๆ
หรือความหมายเดียวกับ กลยุทธ์ (เดิม)
- แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์ (เดิม)) ในแต่ละประเด็นการพัฒนาของอาเภอ
/ส่วนที่ 4...
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ส่วนที่ 4
โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา
****************************

/ส่วนที่ ๔ โครงการ…

- 25  ส่วนที่ ๔ โครงการภายใต้ประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ …. ....................................................................................................................................
บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ
พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

๑. โครงการ.................

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

แผนงานที่ .. ..............
รวม ประเด็นการพัฒนาอาเภอ ที่ 1
จานวน....................โครงการ

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

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

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

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยดาเนินการ

(แนวทางการพัฒนา............................................................)
แผนงานที่ 1..............
๑. โครงการ.................
๒. โครงการ.................
.... โครงการ.................
แผนงานที่ 2..............
๑. โครงการ.................
แผนงานที่ .. ..............
(แนวทางการพัฒนา............................................................)
แผนงานที่ 1..............

/คาอธิบาย...

- 26 คาอธิบาย :
- โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความสาคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน
- แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒ หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
- ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ความสอดคล้องกับร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งมีจานวน 6 ยุทธศาสตร์ โดยให้
ระบุหมายเลขของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- หน่วยดาเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบใน
การดาเนินโครงการ ให้ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
- งบประมาณดาเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วย
เป็น “บาท”
ทั้งนี้ ในบัญชีรายการชุดโครงการให้เรียงลาดับเป็นรายแนวทางการพัฒนา และในแต่ละแผนงานขอให้
เรียงลาดับตามความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม
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ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.)
 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาเภอ (กบอ.) ที่รับรองและประกาศใช้แผนพัฒนา
อาเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)

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

