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สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 

ตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
และสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
ดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะ
มีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอก
ความสาํเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตาม
เปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ี
ดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา เพ่ือใหขอมูล
ปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิด
ปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ ในทางตรงกันขามหากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ เปนการให
ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทาง
แกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการ
มักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึง
ปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความ
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ยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอน
แตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํา
รายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ีไดจาก
การประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว
หรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน ซ่ึงประกอบไปดวย แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

   
จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕61  ขอ 12(3) โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ   

 (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป   

  
ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา  เปนไปดวยความ

ถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา จึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  
นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยทุธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ี
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ี
จะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมารรายจายเพ่ิมเติม การจายขาด
เงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็
ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือ
การใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแนวทางใน
การจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และใหหัวหนา
หนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงิน
อุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2559 ฉบับท่ี 
2 ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในชวงของแผนนั้น รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการ
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการ
ติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปน
รูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) 
ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพ
พ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใต
ความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบใน
การดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
จุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน 
เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรงุแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 
 

 

๒.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 



5 
 

 
 
 
 

ข้ันตอนท่ี ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ (1) (2) (3) (4) และ(5) ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕61  ขอ 11 

   
ข้ันตอนท่ี ๒    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

   
ข้ันตอนท่ี ๔    

คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมน อยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 
(๓)    

 

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา

๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
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ไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑3 (5)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
     

 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผงัขั้นตอนการดาํเนินการตดิตามและประเมินผล

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ

พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่

เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ดาํเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

กาํหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล

แผนพฒันา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซอมแนวทางการจัด ทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  (พ .ศ . ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธและผลผลิต 
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษา
ความสงบลแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน  

 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ําใชใน 

การอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มีแหลงน้ํา
ในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับ 

การดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  
มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ 

พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

 มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ินเพ่ิม
มากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ีเปนพิษ 

ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ 

สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามีสวน
รวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยมท่ีดี
งาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความเปนมา
และวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน
สืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
 ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  มี

ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไป
อยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
 ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  มี

ผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

 ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสงผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ  

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
  เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
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เกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตอง
หรือไม  

๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลนั้นมีหมูบานท่ีบางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลและเขต อปท.ขางเคียง ซ่ึงมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก  

เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณาการ 
(integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใดเปนจุด 

แข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึง
การติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  เชน  
การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะห
ถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพะเนา  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)    
๔.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๔.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.6  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๔.7  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผลวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ ๒ ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
 (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบแผนพัฒนา  
สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบ
โครงการ  
  

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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 (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
 (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยป
ละหนึ่งภายในเดือน ธันวาคมของทุกป    

          (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล 

แผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูลเชิง
คุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปนแบบสอบถาม  
แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและ
โครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
 เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปนการ

ตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดย
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริง
หรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือ
ตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล 
(data analysis)  
 

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูลมา 

วิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการดําเนินการ   

ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนินโครงการจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   
 
 

 

๖.  เคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 
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๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถ่ิน 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 

๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความ

พึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีลักษณะเปน 
การจัดการอบรม/ศึกษาดูงาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามปและแผนดําเนินการประจําป โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความคิดเห็น ของผูเขารับการอบรม/
ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูล
ยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 
 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินไดตาม
ความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 

๑)  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓)  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอยแค
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เม่ือ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๗.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/
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๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัตบิรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบผลสําเร็จ  
และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการนํา
โครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทํา
ใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกเสีย     
 
 
 
 

 
๑)  นายชาตรี  เกียรติธนบดี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
๒)  นายประพันธ  พินสิริ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล            กรรมการ 
๓)  นายจิตติกรณ          ทองกลาง สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  กรรมการ    
๔)  นายประพันธ  กํ่ามะเริง ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
๕)  นายจรุล  งามศิริ  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน    กรรมการ 
๖)  นางสาวบุญชวย รวมกลาง     ครูโรงเรียนบานพะเนา    กรรมการ 
๗)  นายนารากร  หวังบุญกลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  กรรมการ 
๘)  นางสาวแววดาว       ฟอพิมาย หัวหนาครู กศน.ตําบลพะเนา                 กรรมการ 
๙)  ร.ต.วาสนา  ปุริธรรมเม ผูทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
๑๐) นางสาวดรุณี แทนพุดซา ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
๑๑) นายเปยมศักดิ์ แกนจันทร หัวหนาสํานักปลัด           เลขานุการกรรมการ 
     

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

 
 
 
 
 

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
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สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา  มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  มีรายละเอียดดังนี้  
  กรอบแนวคิดและหลักการ 
หลักการพัฒนาประเทศท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

“การพัฒนาท่ีย่ังยืน”และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”ท่ีตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙-๑๑ และยึดหลักการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการ
ใชภูมิปญญาและนวัตกรรม สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสยัทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติ
ท่ีกําหนดวา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะท่ีการกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคต
ประเทศไทยป ๒๕๗๙ ท่ีเปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ป 
โดยท่ีเปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ท่ีองคกร
ระหวางประเทศกําหนดข้ึน อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ท่ีองคการ
สหประชาชาติกําหนดข้ึน เปนตน สวนแนวทางการพัฒนา ไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีสําคัญของ
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทยแลนด ๔.๐ การจัดทําแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนน
กระบวนการมีสวนรวม ท้ังจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนท่ีของประเทศ เปนกลไก
ประชารัฐท่ีรวมพลัง ใหสามารถกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมท้ังแผนงานโครงการสําคัญท่ีตอบสนอง
ความตองการและแกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ป  
 

2. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒  
2.๑. วัตถุประสงค  

2.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมท่ีดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรู
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  

2.๑.๒. เพ่ือใหคนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง 
ทรัพยากรและบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงพา
ตนเองได  

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 
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2.๑.๓. เพ่ือใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ 
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมท่ีเขมขนมากข้ึน สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานราก และสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา  

2.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ 
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

2.๑.๕. เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิง 
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

2.๑.๖. เพ่ือใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการ 
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  

2.๑.๗. เพ่ือผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ท้ังในระดับ อนุภูมิภาค ภูมิภาค  
และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังใหประเทศไทยมีบทบาทนาและสรางสรรคในดานการคา 
การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ท้ังในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  

 

2.๒. เปาหมายรวม 
 เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

ประกอบดวย  
2.๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยท่ีสมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของ

สังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรู เทาทันสถานการณ มีความรับผิดชอบและทํา
ประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญ งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง และมีความ
เปนไทย  

2.๒.๒. ความเหล่ือมลํ้าทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเขมแข็ง ประชาชน
ทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 
กลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ ๔๐ มีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางนอยรอยละ ๑๕  
 

2.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสูเศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเขมแข็งสามารถ
ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคาสินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐาน
รายไดเดิมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และชุมชน รวมท้ังกระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา โดยเศรษฐกิจไทยมี
เสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ ๕ ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน และ
การลงทุนวจิัยและพัฒนาท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  

2.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนสง ไมนอยกวารอยละ ๗ ภายในป ๒๕๖๓ 
เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของขยะมูลฝอยท่ีไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตใหอยู ในเกณฑมาตรฐาน  

2.๒.๕. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความ
เช่ือม่ันของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง ปญหาอาชญากรรม
ลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสงสินคาและคามนุษยลดลง มีความพรอมท่ีปกปอง
ประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวาง
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ประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาท่ีสําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
และโลก และอัตราการเติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงข้ึน  

2.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและ
มีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพ่ิมการใช
ระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอิสระ
มากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐท่ีจัดทาโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนิน
ธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใชจายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางข้ึน และดัชนีการรับรู
การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐท่ีมีความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตร

ชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรท่ีเปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
3.๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ทุนมนุษยของประเทศไทยยังมีปญหาในดานคุณภาพคน

ในแตละชวงวัย โดยผลลัพธทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคอนขางต่ํา การพัฒนาความรูและทักษะของแรงงานไมตรง
กับตลาดงาน ในขณะท่ีคนไทยจํานวนไมนอยยังไมสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม ซ่ึงสงผล
ตอวิกฤตคานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตอไปจึงตองใหความสําคัญกับการ
วางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพ่ือใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน คน
ทุกชวงวัยมีทักษะ ความรู และความสามารถเพ่ิมข้ึน รวมท้ังสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนท้ังในและนอกหองเรียนท่ี
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมท่ี
เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและ
จํานวนท่ีเหมาะสม ปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (๔) ลดปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการท่ี
เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑท่ีสงผลเสียตอสุขภาพ (๕) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ ปรับระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนท่ีสุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแลผูสูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดัน
ใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวท่ีเปราะบาง และ
สงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทางวิชาการท่ีทุกคนเขาถึงได  

3.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม การพัฒนาในชวงท่ีผานมาทาให
สังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหาความเหลื่อมลาและสรางความเปนธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนา
ชา ท้ังเรื่องความแตกตางของรายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมท้ัง
ขอจํากัดในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุมผูดอยโอกาสและกลุมท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะตอไป จึงจําเปนตองมุงลดปญหาความเหลื่อมลาดานรายไดของกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ท่ีแตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขาถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมท้ังเพ่ิมศักยภาพ
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ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
มากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประระชากรรอยละ ๔๐ ท่ีมี
รายไดต่ําสุดสามารถเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ใหแกเด็กและเยาวชนท่ีดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนท่ีครอบคลุมตั้งแตการสราง
รายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษาตอระดับสูง (๒) การกระจายการใหบริการ
ภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการ
ใหบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และ (๓) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสราง
ความเขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มีสิทธิใน
การจัดการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทางการเงินแกชุมชน
และครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทาหนาท่ีเปนสถาบันการเงินในระดับหมูบาน/ตําบลท่ีทําหนาท่ีท้ัง
การใหกูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณเปนแมขาย  

3.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัวตํ่า
กวาศักยภาพอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายป ท้ังจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและขอจํากัดภายในประเทศเอง
ท่ีเปนอุปสรรคตอการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ังฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว
ชาการพัฒนา ๕ ปตอจากนี้ไป จึงเนนใหเศรษฐกิจเติบโตไดตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคสงออกมีการพัฒนาจน
สามารถขยายตัวและเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุน
ภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมาจากความรวมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผูประกอบการเขาสู
ระบบภาษีมากข้ึน และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจสูงข้ึน นอกจากนี้ ยังเนนให
เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอยางเขมแข็ง ภาคการเกษตรเนนเกษตรกรรมยั่งยืนและใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน มี
การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การทองเท่ียวสามารถทารายไดและแขงขันไดมากข้ึน วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีบทบาทตอระบบเศรษฐกิจมากข้ึน ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญ 
ประกอบดวย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ท้ังในดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพ่ิม
ประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และ (๒) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการ
สรางความเชื่อมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน ตอยอดความ
เขมแข็งของอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง วางอนาคตรากฐาน
การพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมาย
และกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาท่ีเปนธรรมและอานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน  

3 .๔  ยุทธศาสตรการเติบ โต ท่ี เป น มิตรกับ ส่ิ งแวดลอมเพ่ื อการพัฒ นาท่ี ย่ั งยืนป จจุบั นสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกาลังเปนจุดออนสําคัญตอการรักษาฐานการผลิตและการใหบริการ รวมท้ังการ
ดํารงชีวิตของคนไทย ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการลดลงของพ้ืนท่ีปาไม ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลาย
ทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรนาในอนาคต ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากข้ึน และขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความเขมขน ซ่ึงจะสงผลตอ
แนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  
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ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนการรักษาและฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสรางความม่ันคง
ดานน้ํา และการบริหารจัดการทรัพยากรนาใหมีประสิทธิภาพ การสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษ และลด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกาซเรือนกระจกและขีด
ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพยสินท่ีเกิดจากสาธารณภัย แนวทางการพัฒนาสําคัญ 
ประกอบดวย (๑) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปน
ธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแกไข
ปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (๔) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๕) สนับสนุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการ
เพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (๘) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  

3.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง และย่ังยืน 
กระแสโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางเทคโนโลยีในปจจุบัน มีแนวโนมสงผลกระทบตอความม่ันคงและเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ท้ังภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจในภูมิภาคตางๆ ของโลก อาชญากรรมขามชาติและการกอการราย และภัยคุกคามภายในประเทศ ไดแก 
ความเห็นตางทางความคิดและอุดมการณของคนในชาติ การสรางสถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต และการ
คุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร  

ดังนั้น การพัฒนาในระยะตอไป จึงเนนในเรื่องการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนสถาบัน
หลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท ประชาชนมีสวนรวมปองกันแกไขปญหาความม่ันคง ประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพท่ีสรางรายได
เพ่ิมข้ึน ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงกับนานาประเทศในการปองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบตางๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ มีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามท้ังภัยคุกคามทาง
ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานดานความม่ันคงมีการบูรณาการสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การรักษาความม่ันคงภายใน เพ่ือใหเกิดความสงบในสังคมและ
ธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมในการ
รับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง เพ่ือ
บูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ (๔) 
การรักษาความม่ันคงและผลประโยชนของชาติทางทะเลเพ่ือคงไวซ่ึงอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ 
(๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานท่ีเก่ียวของกับความ
ม่ันคงการพัฒนาภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

3.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอการพัฒนาประเทศมาอยาง
ตอเนื่อง ท้ังการใหบริการประชาชนยังไมไดมาตรฐานสากล การบังคับใชกฎหมายท่ีขาดประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการและการใหบริการของทองถ่ินขาดความโปรงใส ระบบและกระบวนการยุติธรรมไมสามารถอานวยความ
ยุติธรรมไดอยางเสมอภาคและเปนธรรม รวมท้ังการทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนาระยะตอไปจึงตอง
เรงปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจัง โดยมุงเนนในเรื่องการลดสัดสวนคาใชจายดาน
บุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ รวมท้ังประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปรับคะแนนดัชนี
การรับรูการทุจริตใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน และการลดจานวนการดําเนินคดีกับผูมิไดกระทําความผิด  
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แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพ
บุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา (๒) ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือใหการจัดสรรและการใชจายมี
ประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและ
ภาคธุรกิจไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอานวยความสะดวก ตรงตามความตองการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
(๕) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม และ (๖) 
ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลง
ระหวางประเทศ  

3.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโรจิสติกส ท่ีผานมาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโรจิสติกสของประเทศประสบปญหาดานความตอเนื่องในการดําเนินการ และปญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และการบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล ทําใหมีขอจํากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศใหมีประสิทธิภาพ การพัฒนาในระยะตอไปจึงมุงเนนในเรื่องการลดความเขมของการใชพลังงานและลดตนทุน
โรจิสติกสของประเทศ การพัฒนาระบบขนสงทางรางและทางน้ํา เพ่ิมปริมาณการเดินทางดวยระบบขนสงสาธารณะ
ในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผูโดยสารของทาอากาศยานในกรุงเทพมหานครและทาอากาศ
ยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแขงขันดานโรจิสติกสและการอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนา
ดานพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทดแทนตอปริมาณการใชพลังงานข้ันสุดทาย และลดการพ่ึงพากาซ
ธรรมชาติในการผลิตไฟฟา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาดานสาธารณูปการ (น้ําประปา)  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟ
ใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนาระบบขนสงทางอากาศ และ
พัฒนาระบบขนสงทางน้ํา (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องท่ีเกิดจาก
การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนสง (๓) พัฒนาระบบโรจิสติกส อาทิ พัฒนา
และยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโรจิสติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอํานวยความสะดวกทางการคา (๔) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความ
ม่ันคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ําประปา 
อาทิ พัฒนาระบบนาประปาใหครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใชนาอยางมีประสิทธิภาพและการสราง
นวัตกรรม  

3.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในชวงระยะเวลาท่ีผานมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปจจัยความไดเปรียบดานแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ 
และการนําเขาเทคโนโลยีสําเร็จรูปจากตางประเทศมากกวาการสะสมองคความรูเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทํา
ใหสวนแบงผลประโยชนทางดานเทคโนโลยีซ่ึงมีมูลคาเพ่ิมสูงตกอยูกับประเทศผูเปนเจาของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุน
ดานการวิจัยและพัฒนายังไมเพียงพอท่ีจะขับเคลื่อนประเทศสูสังคมนวัตกรรมไดการพัฒนาจึงเนนในเรื่องการเพ่ิม
ความเขมแข็งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกตใชวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสูการใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีท่ีประเทศไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง 
และกลุมเทคโนโลยีท่ีนําสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลด
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ความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนาผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลย ี
อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดานนวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 
สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการจัดการธุรกิจท่ีผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุม
ผูประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการโดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีท้ังความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี  

3.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประเทศไทยตอง
ใชประโยชนจากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนท่ี และการดําเนินยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือเสริมจุดเดนในระดับภาค
และจังหวัดในการเปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมืองจะเปน
โอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายไดของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูและมี
ศักยภาพในการรองรับการคาการลงทุน รวมท้ังลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาค
กลางไปสูภูมิภาค นอกจากนี้ การเปนสวนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเปนโอกาสในการเปดพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
ใหมบริเวณชายแดนเชื่อมโยงการคาการลงทุนในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบานอีกดวย  

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการลดชองวางรายไดระหวางภาคและมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรมมาก
ข้ึน การเพ่ิมจานวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูสาหรับคนทุกกลุมในสังคม พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และการเพ่ิมมูลคาการลงทุนในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม
บริเวณชายแดน แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจาย
ตัวอยางท่ัวถึง พัฒนาภาคเหนือใหเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพน
จากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจชั้นนา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสราง
รายไดท่ีหลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู 
สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการมีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคประชา
สังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง และ (๓) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟู
พ้ืนท่ีบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืนและเกิดผลท่ีเปนรูปธรรม  

3.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา การพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศ
ของไทยในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปดเสรี และเปดโอกาส โดยมุงเนนการพัฒนาและขยายความ
รวมมือท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเปนการขับเคลื่อนตอเนื่องจากการดาเนิน
การภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยกําหนดเปนแนวทางการดาเนินนโยบายการคาและการลงทุนท่ีเสรี เปดกวาง 
และเปนธรรม ดาเนินยุทธศาสตรเชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหมๆ สงเสริมใหผูประกอบการไทยไปลงทุนใน
ตางประเทศ และสงเสริมความรวมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมท้ังประเทศนอกภูมิภาค  
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุงเนนในเรื่องการมีเครือขายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจท่ีครอบคลุมและมีการใช
ประโยชนไดเต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบหวงโซมูลคาในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเปนฐานเศรษฐกิจ 
การคาและการลงทุนท่ีสําคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย รวมท้ังมีการพัฒนาสวนขยายจากแนวระเบียง
เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคใหครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต และประเทศไทยเปนหุนสวนการ
พัฒนาท่ีสําคัญท้ังในทุกระดับ แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (๑) ขยายความรวมมือทางการคาและการ
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสาหรับสินคาและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงดานการ
คมนาคมขนสง โรจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, 

BIMSTEC ,และ JDS และภมูิภาคอาเซียนเพ่ืออานวยความสะดวกและลดตนทุนดานโรจิสติกส (๓) พัฒนาและสงเสริมให

ไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเดนในภูมิภาค (๔) สงเสริมการลงทุนไทยใน
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ตางประเทศของผูประกอบการไทย (๕) เปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะ
หุนสวนทางยุทธศาสตรท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน (๖) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาท
ท่ีสรางสรรค (๘) สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคงในทุกดานท่ีเก่ียวกับเรื่องความ
อยูดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจดานความรวมมือระหวางประเทศและดานการตางประเทศ และ (๑๐) 
สงเสริมใหเกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีสําคัญ 
 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนครราชสีมา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”” 
 ตําแหนงทางยุทธศาสตร  
  1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
  2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปอง สถาบันหลักของชาติ  
  5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
  เปาประสงครวม 
   1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด  
   2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
   3.มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
   4.เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปอง สถาบันหลักของชาติ  
   5.เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทุกดาน  
  ประเด็นยุทธศาสตร  
  1.การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  
  2.ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  4.การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิต ิเพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภ ัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
  5.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561– 2564) 

1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เรื่อง การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการ
จัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญกับขอมูลการเกษตร  
เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณ
น้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับ
ชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  องคการบริหารสวน
ตําบลจึงตองประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตร
และแหลงน้ําเพ่ือองคการบริหารสวนตําบลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง ท้ังนี้ใหทองถ่ิน
อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 
ซ่ึงขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้  
 สวนท่ี ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนท่ี ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนท่ี ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 
(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 
**************************** 
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สวนท่ี 3 
             การดําเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําปงบประมาณ 2561 

 

  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพะเนา เปน
สวนสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลพะเนา จึง
ตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
  สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลพะเนานั้น คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  มีหนาท่ี 

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผล และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร 

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

การติดตาม 
  การติดตาม จะทําใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปถึง
ระยะใดแลว  ซ่ึงเทคนิคท่ีใชเปนเครื่องมือในการติดตาม  ท่ีทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินแผน
ยุทธศาสตร หรือแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการการในชวงใด ตรงกับกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม 
 

การประเมินผล  
  การประเมินผลแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ือใชเปน
กรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจนเปนระบบ มีมาตรฐานเปนท่ียอมรับ 
 

หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตําบลพะเนา จะเปนผูกําหนดหวงเวลาในการ
ประเมินผลแผนพัฒนา อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
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สวนท่ี 4 
ผลการติดตามโครงการตามแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ 2561 

 
แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา     

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียังยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายป 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  2  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
2.  รายงานผลการดําเนินงานฯ อยางนอยปละหนึ่งครั้งในเดือน ธันวาคม ของทุกป    

สวนที  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561-2564 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.25661-2564 
 

องคการบริหารสวนตําบลพะเนา ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  ( พ.ศ.2561 – 2564) เม่ือวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2559 มีโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาพัฒนาทองถ่ินสี่ป เฉพาะป 2561 จํานวน 156 
โครงการ งบประมาณ  29,960,500.- บาท สามารถจําแนกไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร  โครงการ  งบประมาณ  
(ลานบาท)  

1. ดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  52 15,553,000  

2. ดานการสงเสริมอาชีพ   6 570,000  

3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  66  10,788,500  

4.การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม  

6  760,000  

5. ดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 26 2,289,000  

                                               รวม  156 29,960,500 
 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลพะเนา ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561  
เม่ือวันท่ี  20  กันยายน 2560 โดยมีโครงการท่ีสามารถดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณ ไดจํานวน 71
โครงการ เปนเงินจํานวน 15,685,440บาท  สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร         โครงการ งบประมาณ  
ตามขอบัญญัต ิ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
2. ดานการสงเสริมอาชีพ 
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
4การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 
5. ดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

19 
  3 
28 

            1 
 
 20 

 3,624,400 
           420,000 

                   11,012,340 
                          10,000 

 
  618,700 

 

                                              รวม  71 15,685,440 
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องคการบริหารสวนตําบลพะเนา  มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ 
โดยไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม  34 โครงการ จํานวนเงิน 8,171,460.24  บาท มีการเบิกจาย
งบประมาณ จํานวน 33  โครงการ เปนเงิน 7,853,151.20 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร โครงการ การกอหน้ีผูกพัน 
/ ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจาย 
งบประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
2. ดานการสงเสริมอาชีพ 
 
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
4การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 
5. ดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

11 
3 
 

16 
 

1 
 
 

3 

2,316,978.78 
267,100 

 
5,417,841.46 

 
450 

 
 

169,090 

11 
3 
 

16 
 

1 
 
 

3 
 

2,316,978.78 
252,900 

 
5,283,272.42 

 
0.00 

 
 

0.00 

                                รวม  34 8,171,460.24 34 7,853,151.20 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญตัิงบประมาณองคการบริหารสวนตําบลพะเนา ทีม่ีการกอหนี้ผูกพัน 
/ลงนามในสัญญา มดีังนี ้
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ คูสัญญา/เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

1 
 
 
 

 

ดานพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
 
 

กอสรางถนน บาน 
มะเริงนอย หมูท่ี 1
เสนเลียบคลอง
ชลประทาน (บริเวณ
บานนางมาลิษา 
หนุนกระโทก)  

08/2561 23/03/2561 
 

30 269,500 
 

269,500 
 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ คูสัญญา/เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

2.  กอสรางยกระดับถนน 
คสล. บานหนองสาย
ไพร หมูท่ี 3 เสนหลัง
วัดดานทิศตะวันตก 

13/2561 01/06/2561 30 188,500 188,500 

3.  กอสรางรางระบายนํ้า 
คสล.รูปตัวยู บานคอน
อินทร หมูท่ี 4 จาก
สระนํ้า(ตอของเดิม) 
SML ไปทางออก
หมูบาน 

10/2561 03/04/2561 45 337,000 337,000 
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4.  กอสรางถนน คสล. 
บานมะเริงใหญ หมูท่ี 
7 ชวงท่ี 3 เสนเลยีบ
ทางรถไฟตอจากบาน
นายสุพิน ปานมะเริง
ไปทางซอยหนองหวา 
หมูท่ี 8 

11/2561 27/04/2561 30 497,000 497,000 

5.  ทําปายช่ือหมูบานยอง
แยงหมูท่ี 8 ทางไปวัด
พนมวันท 
 

09/2561 30/03/2561 60 147,000 147,000 

6.  วางทอระบายนํ้าบาน
ใหมยองแยง หมูท่ี 9
บริเวณตอของเดิมยู
เทิรนไปทางหนอง
กระทุม) 

12/2561 27/04/2561 60 469,000 469,000 

7.  ซอมแซมท่ีดินและ
สิ่งกอสรางสาธารณะ
ประโยชนภายในเขต
ตําบลพะเนา เชน 
ถนน สะพาน ศาลา 
รางระบายนํ้า ฯลฯ 

61-45-
00242- 

5421100-
00005 

 
61-45-
00242-

5421100-
00006 

 
61/45-
00242-

5421100-
00007 

 
 

15/12/2560 
 
 
 
 

15/12/2560 
 
 
 
 

09/12/2560 

15 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

15 

72,500 
 
 
 
 

97,500 
 
 
 
 

86,000 

72,500 
 
 
 
 

97,500 
 
 
 
 

86,000 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ คูสัญญา/เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

8.  ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ บานคอน
อินทร หมูท่ี 4 ซอย
บานนางสําลี ตีบทะเล 

317/61 01/02/2561 7 14,776.69 14,776.69 

9.  ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ บาน  
พะเนา หมูท่ี 5 เสน
ขางวัดมะเริงนอย 

317/61 01/02/2561 7 37,738.93 37,738.93 

10.  ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดตั้ง 
โคมไฟฟา บานพะเนา 

317/61 01/02/2561 7 61,773.45 61,773.45 
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หมูท่ี 5 เสนบานนาย
สมควร ดีชาญพะเนา 

11. ดานพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ พรอมติดตั้ง
โคมไฟฟาบานพะเนา 
หมูท่ี 5 เสนบานนาย
ปรีชา อินทรสุวรรณ 

317/61 01/02/2561 7 38,689.71 38,689.71 

12. ดานการสงเสริม
อาชีพ 

ฝกอบรมอาชีพอิสระ
หลักสตูรระยะสั้น 
 

113/2561 

120/2561 

105/2561 

1059/2561 

21/09/2561 
21/09/2561 
26/09/2561 
25-09/2561 

5 
5 
1 
2 

450 
3,500 
3,600 
2,400 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

13.  สงเสริมอาชีพพัฒนา
รายไดใหกับผูสูงอายุ
และครอบครัวผูพิการ 

110/2561 
114/2561 

17/09/2561 
14/09/2561 

5 
7 

450 
3,800 

0.00 
0.00 

14.  ฝกอบรมและศึกษาดู
งานตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพกลุมองคกร
สตรตีําบลพะเนา 

27/2561 
12/2561 

245/2561 

09/01/2561 
15/01/2561 
15/01/2561 

3 
3 

30 

500 
1,300 

251,100 

500 
1,300 

251,100 

15. ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม 

สงเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม ใหกับเด็ก
และเยาวชน 

99/2561 
100/2561 
960/2561 

24/08/2561 
24/08/2561 
31/08/2561 

5 
5 
1 

1,350.00 
450 

4,590 

0.00 
0.00 
0.00 

16.  จัดการแขงขันกีฬา
ตานยาเสพติด อบต.
พะเนา เกมส 

66/2561 
64/2561 
65/2561 
77/2561 

05/06/2561 
05/06/2561 
05/16/2561 
04/06/2561 

3 
3 
3 
5 

3,990 
7,006 
668 

8,088 

3,990 
7,006 
668 

8,088 
 

17.  อาหารเสริมนม
โรงเรียนบานพะเนา 

07/2561 
55/2561 
35/2561 

137/2561 

01/11/2561 
16/05/2561 
15/03/2561 
25/09/2561 

100 
100 

7 
7 

46,718 
40,796 

22,208.80 
9,696.80 

28,497.44 
0.00 
0.00 
0.00 

 
ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ คูสัญญา/เลขท่ี

สัญญา 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

18.  สนับสนุน
คาใชจายในการ
บริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน
ของ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก อบต.พะ
เนา) 

98/2561 
268/2561 

27/11/2560 
24/01/2561 

7 
7 

33,800 
31,200 

33,800 
31,200 

19.  อาหารเสริม(นม) 
สําหรับเด็กกอนวัย
เรียนศูนยพัฒนา

07/2561 
54/2561 

01/11/2560 
16/05/2561 

127 
94 

22,597.64 
16,081.52 

14,502.28 
0.00 
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เด็กเล็ก อบต.พะ
เนา 

20.  พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
ตําบล 
พะเนา 

72/2561 
71/2561 
70/2561 
73/2561 

29/05/2561 
28/05/2561 
28/05/2561 
31/05/2561 

3 
3 
3 
3 

1,350 
450 

1,800 
40,000 

1,350 
450 

1,800 
40,000 

21.  เบ้ียยังชีพคนชรา 
 
 

1-2561 
4/2561 

48/2561 
49/2561 

128/2561 
132/2561 
211/2561 
217/2561 
323/2561 
326/2561 
400/2561 
403/2561 
478/2561 
481/2561 

01/10/2560 
02/10/2560 
01/11/2560 
01/11/2560 
01/12/2560 
01/12/2561 
01/01/2561 
01/01/2561 
01/02/2561 
01/02/2561 
01/03/2561 
01/03/2561 
01/04/2561 
01/04/2561 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

206,500 
320,300 
206,300 
319,700 
204,600 
315,700 
315,300 
205,400 
204,000 
314,600 
204,000 
313,900 
203,100 
313,300 

206,500 
320,300 
206,300 
319,700 
204,600 
315,700 
315,300 
205,400 
204,000 
314,600 
204,000 
313,900 
203,100 
313,300 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร 

เบ้ียยังชีพผูพิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ 
 

2-2561 
5-2561 

50-2561 
56/2561 
131/61 

133/2561 
212/2561 
215/2561 
324/2561 
327/2561 
401/2561 
404/2561 

คูสัญญา/เลขท่ี
สัญญา 

01/10/2560 
01/10/2560 
01/11/2560 
01/11/2560 
01/12/2560 
01/12/2560 
01/01/2561 
01/10/2561 
01/02/2561 
01/02/2561 
01/03/2561 
01/03/2561 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

50,400 
92,800 
92,000 
49,600 
49,600 
91,200 
94,400 
48,800 
48,000 
94,400 
48,800 
96,000 
วงเงินตาม

สัญญา 
 

50,400 
92,800 
92,000 
49,600 
49,600 
91,200 
94,400 
48,800 
48,000 
94,400 
48,800 
96,000 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

   479/2561 
482/2561 

01/04/2561 
01/04/2561 

10 
10 

50,400 
96,000 

50,400 
96,000 
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23.  เบ้ียยังชีพผูปวย
เอดส 

3/2561 
6/2561 

48/2561 
51-2561 

131/2561 
134/2561 
213/2561 
216/2561 
325/2561 
328/2561 
402/2561 
405/2561 
480/2561 
483/2561 

01/10/2560 
01/10/2560 
01/11/2560 
01/11/2560 
01/12/2560 
01/12/2560 
01/01/2561 
01/01/2561 
01/02/2561 
01/02/2561 
01/03/2561 
01/03/2561 
01/04/2561 
01/04/2561 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

 

24.  ดําเนินงานกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตําบล 
พะเนา 

295/2561 01/02/2561 7 90,000 90,000 

25.  ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยตําบลพะเนา 

61-45-00411-
5111000-

00002 
 

61-45-00411-
5111000-

00003 
 

61-45-00212-
5421100-0001 

 
61-03-00411-

5111000-
00006 

61-03-00411-
5111000-

00004 
 

61-03-00411-
5111000-

00005 

02/11/2560 
 
 
 

02/11/2560 
 
 
 

02/11/2560 
 
 

22/12/2560 
 
 

08/12/2560 
 
 
 

08/12/2560 

15 
 
 
 

15 
 
 
 

15 
 
 

7 
 
 

7 
 
 
 

7 

12,000 
 
 
 

54,000 
 
 
 

24,000 
 
 

4,718.70 
 
 

12,733 
 
 
 

1,094 

12,000 
 
 
 

54,000 
 
 
 

24,000 
 
 

4,718.70 
 
 

12,733 
 
 
 

1,094 

ท่ี ยุทธศาสตร โครงการ คูสัญญา/เลขท่ี
สัญญา 

วันท่ี 
เริ่มสัญญา 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

(วัน) 

วงเงินตาม
สัญญา 

การเบิกจาย 
งบประมาณ 

26.  ปองกันและ
ควบคุมโรค
ไขเลือดออกตําบล

59/2561 
60/2561 

01/06/2561 
01/06/2561 

5 
5 

48,000 
1,920 

48,000 
0.00 
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พะเนา 
27.  สัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา ตาม
พระปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจาลูกเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลยั
ลักษณ อัครราช
กุมาร ี

68/2561 16/07/2561 3 49,475 49,475 

28.  พัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการ
จัดการขยะอยาง
ครบวงจร (อบรม
ใหความรูเรื่องการ
คัดแยกขยะใน
ตําบล 
พะเนา) 

108/2561 
108/2561 
107/2561 

1023/2561 

10/09/2561 
10/09/2561 
07/09/2561 
09/10/2561 

5 
5 
5 
1 

2,250 
1,935 
450 

6,525 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 

29.  ปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
ชวงเทศกาลสําคัญ 

20/2561 
59/2561 

 

20/12/2560 
05/04/2561 

 

3 
5 
 

5,400 
5,400 

 

5,400 
5,400 

 
30.  อาหารกลางวัน

โรงเรียนบานพะ
เนา 

111/2561 
269/2561 

24/11/2560 
25/01/2561 

7 
7 

71,000 
71,000 

71,000 
71,000 

31. ดานการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

ปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติ และ
อนุรักษพ้ืนท่ี สี
เขียว ตําบลพะเนา 

78/2561 05/06/2561 5 450 0.00 

32. ดานการบริหาร
จัดการภาครัฐท่ีดี 

ฝกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน
ของ คณะผูบรหิาร
สมาชิก อบต. และ
พนักงานฯ 
องคการบริหาร
สวนตําบล 
พะเนา 

66/2561 
61/2561 
62/2561 
68/2561 

30/14/2561 
30/04/2561 
30/04/2561 
02/05/2561 

3 
3 
3 
3 

2,160 
450 

6,480 
36,000 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

33.  จัดทําแผนท่ีภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน 
 

14/2561 01/09/2561 60 124,000 0.00 

34  จัดหาวัสดุ 
ครุภณัฑ เครื่องมือ 
เครื่องใช สําหรับ
การปฏิบัติงาน 

   0.00 341,100 

                รวม        8,171,460 7,853,151 
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สวนท่ี  3  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
                       1. จํานวนงบประมาณคอนขางนอยเม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีตั้งไวทําใหการ
พัฒนาตําบลไมท่ัวถึงทุกแนวทางการพัฒนา 
                       2. มีโครงการท่ีมีความตองการเรงดวนมาก 
                       3. การจัดทําแผนจะตองมีความครอบคลุม กระชับเนนย้ําเฉพาะโครงการท่ีมีความสําคัญและ
สามารถปฏิบัติไดจริง 

 

คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  1  ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลพะเนา 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  ตุลาคม 2561  
 

สวนท่ี  2  แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ.2561-2564)  เฉพาะโครงการในป  2561 
1. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ตาราง แสดงรอยละความสําเร็จของโครงการท่ีดําเนินการในป พ.ศ.2561 ตามแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป   
พ.ศ.2561-2564 แยกเปนรายยุทธศาสตรไดดังนี้ 

 

 
 

จากตารางสรุปไดวา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป พ.ศ.2561-2564  มีโครงการเฉพาะป 2561 จํานวน 156 
โครงการ องคการบริหารสวนตําบลพะเนาสามารถบรรจุโครงการไวในขอบัญญัติจํานวน 71 โครงการ และสามารถ
ดําเนินโครงการไดท้ังสิ้น 33 โครงการ คิดเปนรอยละของยุทธศาสตร และของแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป เทากับ 21.15% 
 

แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร โครงการ 
ในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป 
(2561) 

โครงการท่ี
บรรจ ุ
ตาม

ขอบัญญัติ 

โครงการท่ี 
กอหนี้/และ
เบิกจาย 

คิดเปนรอยละ
ของ 

ยุทธศาสตร 

คิดเปนรอยละ
ของ 

แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 
2. ดานการสงเสริมอาชีพ 
 
3. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
 
4การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
 
5. ดานการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

52 
 

6 
 

66 
 

6 
 
 

        26 

19 
 

3 
 

28 
 

1 
 
 

20 

11 
 

3 
 

16 
 

1 
 
 

2 

21.15 
 

50.00 
 

24.24 
 

16.66 
 
 

7.69 

7.05 
 

1.92 
 

10.25 
 

0.64 
 
 

1.28 
รวม 156 71 33 21.15 21.15 


