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คํานํา 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 12(3) และ  ขอ ๑๔  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถ่ินทราบในเดือนธันวาคมของทุกป มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.บาเจาะ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในเดือน ธันวาคม เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการ
ติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะและคณะกรรมการ หวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาอบต.บาเจาะ  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนท่ี  ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
อํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาท่ีจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น  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
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “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 
 
ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาท่ี
เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  
การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน



๒ 

 

 

โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตอง
ใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย
คาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปน
และทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระ
ตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคน
เดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  
เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพใน
การใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึง
ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการ
ปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการ
ตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอหรือยุติโครงการ
ตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการดําเนินการใดๆ  ของ
หนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณ
รายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหนวยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวม
เพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปน
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ีงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสท่ี ๑ (ตุลาคม – 
ธันวาคม  ๒๕๕๙) ข้ึน  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   
(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป 

  
ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน

ในการพัฒนาอบต.  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผล



๓ 

 

 

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ตุลาคม 61 – กันยายน 62  )   
ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามใหนายกอบต.ทราบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมินท้ังแผนงาน  

นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ีถูกกําหนดไวใน
รูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของประชาชนหรือผูท่ีมีสวน
ไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมไชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการ
ทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  เปนการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  
นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินได
ดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสภาพพ้ืนท่ี
ของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปจจัย
นําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธนโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  
แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะ
กระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  
ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับ
ดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  และ
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจายงบประมาณก็ตอง
มีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใช
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

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

๒.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 

 

 

๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะใหเงิน
อุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
จะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงินสะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ 
๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป และงบ
ประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดออน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมตางๆ 
ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความ
สอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวาง
แผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรง
รีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ี
จะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตอง
หยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม้ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็
จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบ
ดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิด
กระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

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

 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๕ 

 

 

 
 

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 ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

ข้ันตอนท่ี ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ข้ันตอนท่ี ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ขอ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๔ 
(๕)   
 
 
 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๖ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  ไดกําหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

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

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

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



๗ 

 

 

  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  
ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ป  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม

และประเมินผล  ดังนี้ 
๕.๑  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)  ความกาวหนา  (Progress)  

พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส

ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  สภาพความเปนอยูดี
ข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 



๘ 

 

 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะ

ท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเลียลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับ
การสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต คานิยม
ท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรในทองถ่ิน ความ
เปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ ถูกใชไปอยาง
คุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของอปท. ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดยพิจารณา

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

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ใน

ระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตอบต.นั้นมีหมูบานท่ี
บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตอบต.และเขต อปท.ขางเคียง  ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอม
ภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคระห
สภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 



๙ 

 

 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด

เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลายแนวทาง  
เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตราวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือ
วิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ   
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ี

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตองกําหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๐ 

 

 

ทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังนี้ 

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม

ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  และขอมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  เปน
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคลองของ
ยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือนําไปวิเคราะหทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวีธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซ่ึงเปน

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

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเท่ียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนสามป  แผนการ

ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการดําเนิน
โครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
 สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนิการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกลาวไปแลวในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังนี้   

๗.๑  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 

๗.  เครื่องมอืท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 
 



๑๑ 

 

 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมี
การประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอบต.ใน 
               ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของอบต.บาเจาะในแตละ

ยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของอบต.บาเจาะ 

(ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 
๗.๓  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 การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบติ เปนตน 

๔)  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕)  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เม่ือ
ทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมมีความ
กระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖)  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗)  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
 
 

http://www.dla.go.th/


๑๒ 

 

 

ผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการสนับสนุน
การนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผลจะทําให
ทราบวาโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป สวน
โครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

๑.  นายแวหามะ  อูแล   สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ            ประธาน 
๒.  นางมัณฑนา  ตาเห สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ    
๓.  นายตวนมะสาและ  ตวนหมะ  สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
๔.  นายอับดุลฮาลิม  ลามะทา  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๕.  นายอาลียะ  วาและ   ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๖. ทองถ่ินอําเภอบาเจาะ   ผูแทนหนวยงานราชการ   กรรมการ 
๗.  สาธารณะสุขอําเภอบาเจาะหรือตัวแทน ผูแทนหนวยงานราชการ             กรรมการ 
๘.  นายธีรวิทย  จามะ   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9.  นายอาแว  ลีแมง   ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐.  นายรัสดี  อาแว   ปลัด อบต.บาเจาะ   เลขานุการฯ 
๑๑.  นายนิอับดุลเลาะห  เจะแว  หัวหนาสํานักปลัดฯ   ผช.เลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ 
 
 



๑๓ 

 

 

สวนที ่๒ 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จดุมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



๑๔ 

 

 

๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึงเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร    

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางย่ังยืน”    
วัตถุประสงค  

๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     



๑๕ 

 

 

๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน



๑๖ 

 

 

เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด 
ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



๑๗ 

 

 

โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ี
เกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนด... 
 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ

กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิด

ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



๑๘ 

 

 

  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ.2558-2561 (สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส) 

วิสัยทัศน  

“ประตูการคา การลงทุน การทองเท่ียว สูอาเซียนตอนใต” 

เปาประสงครวม 

1.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในกลุมประเทศอาเซียน 

2.สรางมูลคาเพ่ิมภาคบริการสินคาเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได 
ยกระดับฝมือใหไดมาตรฐานระหวางประเทศ รองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการ
พัฒนาไว 4 ยุทธศาสตร โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา ท้ังระบบการผลิต การแปรรูป และชองทางการตลาด 

1.1 สงเสริมผลิตตนตอพ้ืนเมือง แปลงจําหนายพันธุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรูเกษตรกร
หรือผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย ผูประกอบการทุกระดับของยาง
และผลิตภัณฑยางใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

1.3 สงเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป /ไมยางพารา และผลิตภัณฑยางใหได
มาตรฐาน 

1.4 สงเสริมชองทางการตลาดยางและผลิตภัณฑยาง /ไมยางพารา สูนานาชาติ 

 1.5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรองคความรูในการเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง 

1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายางและผลิตภัณฑ
ยาง และจัดตั้ง Rubber City 

2. พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมีมูลคาเพ่ิมตามหวงโซอุปทานและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อยางเปนระบบ 

2.2 สงเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงท้ังเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือรองรับ
การขยายตัวดานฮาลาล 



๑๙ 

 

 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 

2.4 สงเสริมและสรางความเขมแข็งขององคกรและผุประกอบการในการขับเคลื่อน 

2.5 เพ่ิมชองทางการจําหนายและการกระจายสินคาฮาลาลสูสากล 

3. สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานการทองเท่ียวไทย 

3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

3.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน และเปนภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัด 

3.4 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

4. สงเสริมและพัฒนา การคา การลงทุน และทรัพยากรมนุษย เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส และระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย ใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจใหสามารถรองรับการคาชายแดน 

           4.3 พัฒนาและเพ่ิมศัยกภาพทรัพยากรมนุษย  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                     
           4.4 สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเนื่อง (Linkage Industry) 
ใหมีความเขมแข็ง 

4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมผูประกอบการรายยอย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2558-256 (ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต(ศอ.บต.)  

วิสัยทัศน/พันธกิจ เปนองคกรในการเรงนําสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอ
ภาค และความเจริญรุงเรือง กลับคืนสูพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรหลัก นอมนํายุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลท่ี 6 ซ่ึงวางไวสําหรับการปฏิบัติราชการ มากําหนดกรอบยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการบริหารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพ้ืนท่ีพิเศษ 

1.1 นอมนําหลักรัฐประศาสโนบายของลนเกลารัชกาลท่ี 6 ขอท่ี 1 ท่ีไดทรงฯ วางไววา “วิธีปฏิบัติการอยางใด เปน
ทางใหพลเมืองรูสึกเห็นไปวาเปนการเบียดเบียนกดข่ีศาสนาอิสลาม ตองยกเลิกหรือ 

แกไขเสียทันที การใดจะจัดข้ึนใหมตองอยาใหขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งทําใหเห็นเปนการ 



๒๐ 

 

 

อุดหนุนศาสนามหมัดไดยิ่งดี” มาใชในการปรับปรุงระเบียบขอบังคับหรือกฎเกณฑตาง ๆ 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการคัดเลือกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนไปตามหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลท่ี 6 และสงเสริมใหมีการบรรจุแตงตั้งผูมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต เปน
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีรัฐ รวมท้ังสรางขวัญกําลังใจสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ี 

ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต และลงโทษเจาหนาท่ีท่ีประพฤติตนไมเหมาะสม 

1.3 จัดตั้งสถาบัน เพ่ือทําหนาท่ีพัฒนาบุคลากรใหเขาใจอยางถองแทตามนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมท้ังการจัดการโครงการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใตท้ังดานบริหารบุคลากร อาคาร
สถานท่ีใหเหมาะสม 

1.4 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.5 สงเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

1.6 การบริหาร การพัฒนา และการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีการบูรณาการการรวมกับทุกภาคสวน 
รวมท้ังงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยากรในการบริหารงานรวมกัน โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนท่ี วัฒนธรรม ประเพณี และความตองการของประชาชนทุกภาคสวน 

1.7 นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการ การพัฒนา และติดตามประเมินผล รวมท้ังการสงเสริม
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 



๒๑ 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสันติสุข 

2.1 สงเสริม สนับสนุนผูนําศาสนา ผูนําหมูบาน/ชุมชน ท้ังผูนําทองท่ี ผูนําทองถ่ิน ผูนําจติวิญญาณ ผูนําสตรี 
ผูนําเยาวชน พลังมวลชนใหมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางงานสรางอาชีพ ใหมีรายได รวมถึงการ
ปกปองคุมครองความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการหมูบานจัดตั้งกลุมเยาวชน เพ่ือทํากิจกรรมดาน
สันติสุขในชุมชน 

2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหองคกร คณะกรรมการหมูบาน วัด มัสยิด เปนองคกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.4 สงเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ีเศรษฐกิจชุมชนเมืองใหปลอดภัยจากเหตุการณ
ระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิดพรอมกันหลายจุด 

2.5 สงเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน ศาสนสถาน ศาสนบุคคล บุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเสี่ยงเพ่ือลดจํานวนการกอเหตุลง 

2.6 สงเสริมสนับสนุนใหภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาพูดคุยและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
ในการศึกษารูปแบบการปกครองทองถ่ินในรูปแบบพิเศษท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ 

พ้ืนท่ีภายใตรัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอมเพ่ือแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

3.1 เผยแพรแนวคิด ทฤษฎีดานสันติวิธีและองคความรูในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีใหกับเจาหนาท่ี
ภาครัฐและองคกรภาคประชาชนใหเปนกระแสหลักในการสรางสังคมสันติวิธี 

3.2 รณรงคปรับทัศนคติและความคิด ความเชื่อของผูท่ีมีความเห็นตางและเปดโอกาสใหมีสวนรวมใน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพโดยไดรับหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐอยางท่ัวถึง 

3.3 สรางพ้ืนท่ีท่ีมีสภาวะแวดลอมเหมาะสม และเอ้ือตอการพูดคุยของผูเห็นตางรวมท้ังรับทราบปญหาและ
ความตองการของผูเสียหาย ผูไดรับผลกระทบ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ และลดความหวาดระแวง และตระหนักถึง
คุณคาของการอยูรวมกัน ภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 

3.4 สงเสริมและคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ตอผูมีความเห็นตางกับรัฐ ท่ีประสงครวมกันแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมท้ังการชวยเหลือทางกฎหมาย อํานวยความเปนธรรม เยียวยา ฟนฟูดานจิตใจ แกผูไดรับ
ผลกระทบจากการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และอ่ืนๆ 

3.5 สรางความรู ความเขาใจ ใหกับเจาหนาท่ีรัฐ ประชาชนและผูประกอบการภาคเอกชน ไดตระหนักและ
เคารพคุณคาของลักษณะเฉพาะ ทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือขจัดและปองกัน
เง่ือนไขท่ีจะนําไปสูความรุนแรงได 
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3.6 จัดตั้งและสนับสนุนองคกรเครือขายภาครัฐ ประชาชนเพ่ือเปนแกนกลาง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปดพ้ืนท่ีสรางการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีอยางตอเนื่องท้ังในและ
ตางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี พัฒนาอุทยานการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูในทองถ่ินท่ีสงผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางท่ัวถึง 

4.2 สงเสริมการเรียนรู และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือนําไป
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน สงเสริมการเรียนรูสันติศึกษา ตลอดจนสงเสริมบทบาทขององคกรทางศาสนามีสวนรวมใน
การสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย อัตลักษณวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ิน และสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 

4.3 ฟนฟู อนุรักษ รักษาและเผยแพรอัตลักษณทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถ่ินดวย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมกิจกรรมเยาวชนใหเปนพลังสรางสรรคพหุวัฒนธรรม 

4.4  พัฒนาศักยภาพการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาตางประเทศท่ี
สําคัญ 

          4.5 พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนท่ี โดยการจัดตั้งวิทยาลัยอิหมาม มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ การจัดตั้ง
สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ การศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับคนไทยในประเทศมุสลิม รวมถึงการพัฒนาระบบบริหาร
กิจการฮัจญและกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนท่ี 

4.6 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีสวนรวมและบูรณาการทุกภาคสวนในการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน การอํานวย
ความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนําหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแกไขปญหาความขัดแยง 
การเยียวยาและฟนฟูผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักใหสอดคลองกับสภาพปญหาความเปนจริงในพ้ืนท่ี 
ตลอดจนสงเสริมการนําเทคโนโลย ีวิทยาศาสตรแขนงตางๆ มาสนับสนุนในการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

5.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหเขมแข็งรวมท้ังการ
ใหประชาชนเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว และเปนธรรม ทุกเรื่อง 

5.3 ปฏิรูป และเรงปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งใหสอดคลองกับสภาพปญหาและวิถี
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกใหเขมแข็งโดยสงเสริมใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการแกไขในพ้ืนท่ีโดยเฉพาะมิติดานศาสนา 

5.5 พัฒนาระบบ และแนวทางปฏิบัติตอผูกระทําผิดใหสอดคลองกับสภาพปญหาวิถีชีวิตของประชาชน และ
เอ้ือตอการแกไขปญหาในพ้ืนท่ี 
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5.6 พัฒนาระบบการชวยเหลือเยียวยาแกบุคคลทุกกลุม ทุกฝาย อยางท่ัวถึง รวดเร็ว เปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การเสริมสรางความเชื่อม่ันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหสอดคลองกับศักยภาพ
ของพ้ืนท่ี วิถีชีวิตและ ความตองการของประชาชน 

6.1 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจําถ่ิน (ยางพารา ปาลมน้ํามัน และไมผล) 
และการสงเสริมการประมงซ่ึงเปนอัฒลักษณประจําถ่ิน โดยนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎี
ใหมมาปรับใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ี 

6.2 สงเสริมและพัฒนาดานการเกษตร ปศุสัตว อุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการและระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน (Logistic) สูการเปนประชาคมอาเซียน 

6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย และการบริการใหคุมคากับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

6.4 สรางมูลคาเพ่ิม (Value added) ในสินคาและบริการใหเปนเอกลักษณประจําถ่ินของจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

6.5 กําหนดมาตรการพิเศษท่ีเหมาะสม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การทองเท่ียว กีฬาและผูดอยโอกาส 

7.1 สงเสริม ปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบ รวมท้ังแสวงหาความ
รวมมือจากทุกภาคสวน โดยใชหลักการมีสวนรวม 

7.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยใชศาสนา กีฬา แพทย สาธารณสุข และครอบครัว
เขมแข็ง 

7.3 จัดตั้งสถาบันหรือโรงเรียน หรือสถานพยาบาลเฉพาะสําหรับเยียวยาหรือฟนฟูผูดอยโอกาส และผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 

7.4 สนับสนุนใหผูดอยโอกาสไดรับบริการสวัสดิการสังคมอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

7.5 สนับสนุนและสงเสริมกีฬาดานการจัดกิจกรรมการแขงขัน อุปกรณกีฬา และสนามกีฬา ท้ังกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบานใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนท่ีอยางครบวงจร 

7.6 สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและทางวัฒนธรรมของพ้ืนท่ีท้ังดานการพัฒนาบุคลากร 
แหลงทองเท่ียว ขอมูลและสรางภาพลักษณ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การสื่อสารสรางความเขาใจท่ีดีตอกัน 

8.1  เปดเวทีแสวงหาความจริงรวมกันกับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยใหหนวยงานดานสื่อสารมวลชนท้ังภาครัฐ
และเอกชน รับฟงขอมูล ขอเท็จจริงจากชุมชน เพ่ือนําเสนอตอสาธารณะ 
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8.2 เปดชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบจากรัฐสูสาธารณชน และการเชื่อมโยงเครือขายการสื่อสารสองทาง
รวมกันกับทุกภาคสวนใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี วิถีชีวิต เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังดาน
ภาษาไทย มลายู อังกฤษ และภาษาอาหรับ รวมท้ังการสื่อสารสังคมออนไลนอยางมีจริยธรรม และมีจรรยาบรรณ 

8.3 สงเสริมบทบาทและศักยภาพของสื่อบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ และมีศักยภาพในการเขาถึงประชาชนใน
พ้ืนท่ี ผูบริหารระดับประเทศ องคกรระหวางประเทศ อันจะนําไปสูการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

8.4 ใหประชาชนมีโอกาสใชชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือการเสนอขอมูลขาวสารสถานการณความเปน
จริงท่ีเกิดข้ึนดวยความรับผิดชอบรวมกัน และสงเสริมการพูดคุยเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง รวมท้ังการสรางสื่อเชิงบวก และ
เปดพ้ืนท่ีในการเสนอสื่อใหแกเยาวชนมากข้ึน 

8.5 รับรู รับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุม และติดตามการแกไขปญหาของประชาชนอยางกวางขวางข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

9.1 เผยแพรขอเท็จจริงท่ีถูกตองใหกับประเทศในโลกมุสลิมและตางประเทศ มีความเขาใจ 
และสนับสนุนการพัฒนา รวมท้ังการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีในแนวสันติวิธ ีเพ่ือไมใหมีการยกปญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใตเปนประเด็นสากลในเวทีระหวางประเทศ อาทิ องคการความรวมมืออิสลาม (OIC) 
สหประชาชาติ เปนตน รวมท้ังอาศัยความรวมมือของประเทศประชาคมอาเซียน ซ่ึงมีบทบาทสําคัญใน OIC 
อาทิ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน 
          9.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใตกับ 

ประเทศในโลกมุสลิม เพ่ือจะเปนกําลังสําคัญในการในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของ จชต. 
9.3 ในมิติทางศาสนา สนับสนุนผูนําศาสนาในโลกมุสลิมซ่ึงเปนท่ียอมรับในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต มาใหความรูหลักการศาสนาอิสลามเพ่ือการแกไขปญหาของพ้ืนท่ี ซ่ึงปฏิเสธการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ 
9.4 ใชศักยภาพของคนในจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีประสบความสําเร็จซ่ึงพํานักอยูในตาง 

ประเทศ และสนับสนุนคนไทยท่ีพํานักอยูในประเทศมุสลิมเปนเครือขายหรือเปนทูตวัฒนธรรม ซ่ึงจะมีสวน 
สวนในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต อาทิ การอบรมให 
ความรูดานมัคคุเทศกแกผูท่ีพูดภาษาอาหรับและภาษามลายูได เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจากประเทศโลก 
มุสลิม โดยเฉพาะตลาดสุขภาพ ซ่ึงกลุมลูกคาจากประเทศตะวันออกกลางนิยมเดินทางมารักษาทางการแพทยและพัก
ฟนเปนจํานวนมากในแตละป 

9.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน ภายใตหลักการ “หนึ่งฐาน
การผลิต หนึ่งตลาด” ผานกรอบความรวมมือทวิภาคีไดแก กรอบยุทธศาสตรการพัฒนารวมสําหรับพ้ืนท่ีชายแดนไทย- 
มาเลเซีย (JDS) กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ อาทิ กรอบความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-มาเลเซีย-
อินโดนีเซีย (IMT-GT) เปนตน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 
วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส 

“เศรษฐกิจกาวหนา  นรานาอยู สูสันติสุข” 
4.2 พันธกิจ (Mission) 
  4.2.1 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายไดจากการคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถ่ิน การ
ทองเท่ียว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวและสรางความสัมพันธกับตางประเทศ  
 4.2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสรางความรู ความเขาใจเพ่ือนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดํารงชีวิต 
 4.2.3 สรางความเชื่อม่ันดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและตอเจาหนาท่ีของรัฐ           
ท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 
4.3 เปาประสงค (Goal) 
  4.3.1 เปาประสงครวม : เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยในการ
ดําเนินชีวิต เชื่อม่ันในอํานาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

4.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคาสินคาและบริการการคาชายแดนเพ่ิมข้ึน  
  2) ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 
5. ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)/กลยุทธ  

1) พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน การทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน 
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. พัฒนาภาคการผลิต การคา
ชายแดน ผลิตภัณฑทองถ่ิน การ
ทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน    

 

 ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด มูลคาสินคาและ
บริการการคาชายแดน
เพ่ิมข้ึน  

 

1.1 พัฒนาดานชายแดน โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคา การลงทุน การทองเท่ียว 
และบริการ 

1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาคเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพแกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุม
ผูผลิตสินคาชุมชนและผูประกอบการ อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs  ใหมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการท้ังการผลิต 
แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และ
เชื่อมโยงชองทางการตลาดรองรับการคาชายแดน
และประชาคมอาเซียน 

1.3 สงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียวใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนท่ีและ
เสริมสรางกิจกรรมกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธและ
สนับสนุนการทองเท่ียวกับประชาคมอาเซียน 

1.4 เสริมสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ 
ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถ
การทํางาน 

1.5 ยกระดับการพัฒนาพ้ืนท่ีเปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีรายไดเพียงพอ
ตอการดํารงชีพและมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

2.1 สงเสริมใหมีการขยายผลและประยุกตใช
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและ
สอดคลองกับวิถีชุมชน 

2.3 เสริมสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนใหมีสุขภาพท่ีดี สามารถ
พ่ึงตนเองได 

2.4 สงเสริมอาชีพบนพ้ืนฐานขององครูดานภูมิ
ปญญาทองถ่ินใหสามารถสรางรายไดแกชุมชน 
และเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนถ่ิน 

2.5 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
แกไขปญหาดานภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 

2.6 สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน สตรี และ
ผูดอยโอกาส และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัว
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน 

2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 
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3. เสริมสรางสันติสุขในพ้ืนท่ี ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสิน และ
เชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 

 

 

 

3.1 พัฒนากําลังภาคประชาชน และองคกร
ภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ใหมี
ศักยภาพในการคุมครองและรักษาความปลอดภัย
หมูบาน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณการกอ
เหตุรุนแรงในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

3.2 สงเสริมการอํานวยความเปนธรรมและสราง
ภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง โดยการสรางพ้ืนท่ีความ
ปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

3.3 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาท่ีของรัฐใหมี
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ีในพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4 สงเสริมการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.5 สงเสริมการประชาสัมพันธในทุกมิติเพ่ือสราง
ภาพลักษณท่ีดีของจังหวัดท้ังในและตางประเทศ 
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แผนยุทธศาสตรอําเภอบาเจาะ 

วิสัยทัศน (VISION) 

“ เศรษฐกิจกาวหนา  บาเจาะนาอยู  สูสันติสุข ” 

พันธกิจ (MISSION)     

1. เสริมสรางความม่ันคงภายใน โดยการสรางความสมานฉันทและสันติสุขในชุมชน/หมูบาน 

2. ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   

4. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน รูจักการดําเนินชีวิตอยางเศรษฐกิจพอเพียง  

5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพดวยความเสมอภาคและเปนธรรม  

เปาประสงค (OBJECTIVES)               

1. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเชื่อม่ันในอํานาจรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร(STRATEGIC) ตามแผนยุทธศาสตรอําเภอบาเจาะ   

1. ดานการสงเสริมและสนับสนุนเก่ียวกับศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม 

2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน 

นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ (นายตอพา  อูแล) 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 

วันท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานแบงออกเปน 

 1.1 ถนน ภายในตําบลจะไดรับการกอสราง การพัฒนาและปรับปรุงใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
อยางสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลําดับความสําคัญของการแกปญหาไวในแผนปฏิบัติการตามความตองการของ
ประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลพรอมกับประสานขอความรวมมือขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอ่ืน 
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 1.2 ไฟฟา ดําเนินการสํารวจผูท่ีไมมีไฟฟาและขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาใหไดใชอยางท่ัวถึงไฟฟา
สาธารณะท้ังของเกาละขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนนซอย ใหไดรับแสงสวางมากกวาในปจจุบันภายใตงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบล และกฎหมายท่ีใหกระทําได 

 1.3 แหลงน้ํา จัดหาแหลงน้ําใชใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในการแกปญหาภัยแลง และ
วางแผนบริการน้ําใชแกประชาชนในฤดูแลงอยางท่ัวถึง โดยประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. นโยบายดานการศึกษา 

 2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาระดับกอนปฐมวัยและปฐมวัยท้ังทางดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) วัสดุอุปกรณท่ีสงเสริมการเรียนการสอนพรอมจัดหาบุคลากรผูสอนเด็กระดับกอนปฐมวัยใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ตําบลบาเจาะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงตอไป 

 2.2 สนับสนุนการเรียนรูนอกสถานท่ี นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักเรียนและ
ประชาชนท่ัวไป 
 2.3 สงเสริมการเรียนรูของกลุมตางๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนไมวาจะเปนการเรียนรูทางดานวิชาชีพ ดานวิชาการ ดาน
ทักษะของกลุมตางๆ 
 2.4 สงเสริมใหมีท่ีอานหนังสือประจําหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
 2.5 สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณการศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนใหกับนักเรียนตามความจําเปน 
 2.6 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของตาดีกาและมัสยิดตามความจําเปน 
 2.7 มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี ยากจน กําพรา 
 2.8 สงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิก องคกร และประชาชนท่ีมีความประสงคอยากเรียนรูทุกรูปแบบ 
 2.9 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมวิชาความรูแกนักศึกษา เพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัยท้ังดานสามัญ และ
ศาสนาตอไป ตลอดจนประชาชนท่ีมีความประสงคจะทดสอบดานการศึกษาทุกระดับชั้น 
 2.10 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.11 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณใหกับกลุมองคกร นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน 
 2.12 สงเสริมสนับสนุนการเรียนรูใหกับผูนําทองถ่ิน ทองท่ี ผูนําศาสนา ผูนําชุมชนดวยการอบรม ทัศนศึกษา
ดูงาน (แบบอยางท่ีประสบความสําเร็จ) 
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3. นโยบายดานการเมืองการปกครอง 

 3.1 เนนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมูบาน หรือระดับตําบล
แลวแตกรณี 

 3.2 สงเสริมประชาคมเขมแข็ง โดยการสนับสนุนในการทํากิจกรรมของประชาคม สงเสริมการประชุมการ
แกปญหาในพ้ืนฐานของประชาคม 

 3.3 สงเสริมความสามัคคีในหมูคณะ ทํางานอยางบูรณาการท้ังฝายปกครอง ผูนําชุมชน ผูนําหมูบาน ผูนํา
ศาสนา และผูนํากลุมตางๆ 

 3.4 สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงานแกสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน และประชาชนท่ัวไปตามโอกาสอันควร 

4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 4.1 สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆภายในตําบลท่ีใชงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตางๆของกลุม 

 4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรูแกกลุมอาชีพเสริมทักษะในการทํางานใหเขมแข็ง 
 4.3 ประสานงานกับหนวยงานอื่นในการเสริมสรางความรูใหความชวยเหลือกลุมอาชีพตางๆ 

 4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายไดใหกับเกษตรกรเพื่อเปนการเพิ่มรายได และแกไขปญหา
ความยากจนระดับหนึ่ง 
 4.5 สํารวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย เพื่อขึ้นทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของเพื่อ
จัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป 

5. นโยบายดานสาธารณสุข 

 5.1 รวมมือกับสาธารณสุขประจําตําบล อสม.แตละหมูบานจัดทําโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชนทุก
ระดับ และสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจําปทุกคนตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 5.2 เฝาระวังและแกไขปญหาพรอมปองกันโรคติดตอตางๆตามประกาศของทางราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 5.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข 
 5.4 สนับสนุนการแกปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
 5.5 สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของ อสม.หมูบานอยางท่ัวถึง 
 5.6 ทัศนศึกษาดูงานใหกลุม อสม.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและปฏิบัติงานตอไป 

6. นโยบายดานการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 

 6.1 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาระหวางหมูบานทุกป 
 6.2 สงเสริมการออกกําลังกายแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณกีฬาตามความตองการแกผูเลน
และสภาพพ้ืนท่ีของหมูบาน 
 6.3 รวมกับประชาชนผูนําหมูบานจัดงานประเพณีตางๆหรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง 
 6.4 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกมัสยิดในพ้ืนท่ีตําบลบาเจาะ โดยเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมมากข้ึน 
 6.5 สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสําคัญทางราชการ 
 6.6 สงเสริมและสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกหมูบาน 
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 6.7 สงเสริมและสนับสนุนใหมีสนามกีฬาทุกหมูบาน 
 6.8 จัดซ้ือสนามกีฬาของ อบต. (สนามกีฬากลางของ อบต.) 
 6.9 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี 
 6.10 สงเสริมและสนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬาใหกับนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพ้ืนท่ีทุกรูปแบบ 

7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1 บํารุงรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติอยางตอเนื่อง 
 7.2 รณรงคเลือกกําจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บขยะและการท้ิงขยะใหเปนท่ี 
 7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมูบาน 
 7.4 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ใหกับประชาชนท่ัวไป 
 7.5 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.6 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณมัสยิด ตาดีกา โรงเรียน ถนน 

8. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 

 8.1 สํารวจจํานวนผูสูงอายุ จัดทําบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการชวยเหลือตอไป 
 8.2 สํารวจคนพิการ ผูดอยโอกาส เพ่ือจัดหางบประมาณชวยเหลือตอไป 
 8.3 จัดตั้งงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 8.4 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 8.5 สงเสริมสนับสนุนชวยเหลือตั้งแตเกิดจนตาย ตามความเหมาะสมและจําเปน 

9. เรื่องอ่ืนๆ 

 9.1 จัดกิจกรรมตางๆและโครงการตางๆท่ีอาจจัดทําข้ึนตามความประสงคของประชาคม โดยมุงเนนยึดผลท่ี
ไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 
 9.2 จัดทําโครงการตางๆท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชนของประชาชนในตําบล 
 9.3 จัดกิจกรรมตางๆเพ่ือบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 9.4 พัฒนาศักยภาพการทํางานของบุคลากรโดยเนนการใหการบริการ ความรวดเร็วถูกตองโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานท่ีตั้งขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ใหรมรื่นสะอาด สวยงาม 

 การกําหนดยุทธศาสตรและนโยบายท่ีกลาวมาไดวางอยูบนความพ้ืนฐานความเปนจริงท้ังทางดานเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษาและสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบนโยบายท่ีกําหนด
และอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

 นโยบายในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะจะดําเนินไปไดก็ตอง
ไดรับความรวมมือจากประชาชนในตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ขาราชการ ลูกจางใน
องคกรและผูนําชุมชน ขาพเจาจะดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความถูกตอง ซ่ือสัตยสุจริตโปรงใส 
ตรวจสอบไดและความสามัคคีเปนท่ีตั้งในการบริหารงาน 
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๑๐.  แผนพัฒนาตําบลบาเจาะ 
 วิสัยทัศน (Vission) 
อบต.บาเจาะ มุงสู  “การบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม   เสริมสรางคุณภาพชีวิต  คู
เศรษฐกิจกาวหนา   สังคมสันติสุข  สูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาตําบลบาเจาะใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังตําบล 
2. พัฒนาตําบลบาเจาะ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. พัฒนาศักยภาพขององคกรและประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย และการมีสวนรวมในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน 
5. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
6. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกต ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตําบล ท่ีไดมาตรฐานและครอบคลุม 
   ท้ังตําบล เตรียมกาวสูประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ท่ีม่ันคงและยั่งยืน การบริการสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษาและ 
    การสาธารณสุขอยางท่ัวถึง ตลอดท้ังการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
    มีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงานดาน 
    การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถ่ิน เตรียมกาวสูประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ตลอดจนท้ังอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม 
6. ทํานุบํารุงศาสนา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน รักษาไวซ่ึงอัตลักษณของ 
    ทองถ่ิน 
7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรท่ี  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 
ยุทธศาสตรท่ี     ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี    ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม  สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการ
จัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวใน

แผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาท่ี  แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ํา  ไฟฟาสองสวาง 
๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดําริ  เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ําเพ่ือการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทําการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงม่ัวสุม  ปญหายาเสพติด 
๖ )  ด า น ก า ร เม ือ ง  เช น   ค น ใ น ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ก ล ุม อ ง ค ก ร  ย ัง ไ ม แ ข ็ง แ ร ง พ อ  
๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘ )   ด า น ก า ร ศ ึก ษ า  เช น   ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่ํา ไ ม ม ีค ว า ม ร ูเ พ ีย ง พ อ  

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 



๓๕ 

 

 

๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การติดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 

   
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ดวนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เรื่อง  การสํารวจขอมูลเพ่ือ
จัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญ
กับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหควสามสําคัญกับขอมูล
ดารเกษตร  เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน 
ปริมาณน้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหา
ใหกับชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เทศบาลจึงตอง
ประชาคมทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง
น้ําเพ่ือเทศบาลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวน
ตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจ
ขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม 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 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

 

สวนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๑  ท้ังนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะ
เปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมทองถ่ินระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดย
นํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนําไปสูการจัดทํางบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพในทองถ่ินได
อยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถ่ิน   

 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลนาพญา  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสูการ  บูรณา
การรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนา
ภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 

 

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) 2 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 2 

 
 
 

 
 



๓๙ 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
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(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยทุธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

 
 



๔๐ 

 

 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 4 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 5 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 3 

รวมคะแนน ๑๐๐ 85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 

 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะตองมี
การติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 
 
 



๔๒ 

 

 

 
แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ส่ีปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซ่ึงเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 7 



๔๓ 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
๕.๒  กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓  เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔  โครงการมี
ความสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรชาติ 
๒๐ ป 
๕.๕  เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแหงชาติ 
๕.๖  โครงการมี
ความสอดคลองกับ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 

ความชัดเจนของชื่อโครงการ 
 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 
 
 

(๕) 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) 4 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 4 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



๔๕ 

 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ี  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  ( measurable)  ใ ช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕) 4 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 82 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คาช้ีแจง: แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดาเนินงานของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ 
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน  
สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป 2562 

 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ประจําป 2562 

โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564(เพ่ิมเติมและเปล่ียนแปลงฉบับท่ี 1 ป พ.ศ.2561) ประจําป 2562 
 

ยุทธศาสตร 
 

ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
28 
28 

 
40,779,589 
40,779,589 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 
   2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
   2.4 แผนงานงบกลาง 

รวม 

 
12 
17 
20 
4 

53 

 
2,033,006 
415,960 
864,000 

4,944,666 
82,57,632 
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3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

 
3 
3 
1 
5 

12 

 
598,000 
230,000 
250,000 
100,000 

1,178,000 
 

 
 
 

 
ยุทธศาสตร 

 

ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
   4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานการเกษตร 

รวม 

 
- 
- 
2 
2 

 
- 
- 

8,0000 
80,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 
   5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

รวม 

 
 

3 
1 
2 
6 

 
 

40,000 
80,000 
20,000 

140,000 
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6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

รวม 

 
10 
10 

 
985,000 
985,000 

7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รวม  

 
14 
2 

16 

 
25,777,000 

30,000 
25,807,000 

รวมท้ังหมด 127 73,914,2555 
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โครงการท่ีไดนํามาบรรจุในขอบัญญัติและแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 

ยุทธศาสตร 
 

ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

รวม 

 
2 
2 

 
3,210,400 
3,210,400 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.1 แผนงานการศึกษา 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 
   2.3 แผนงานเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน 
   2.4 แผนงานงบกลาง 
   2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 

รวม 

 
7 
8 

15 
4 
3 
1 

38 

 
1,684,006 
190,000 
527,000 

4,944,666 
170,000 
20,000 

7,535,672 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 
   3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 
   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

 
2 
3 
1 
5 

11 

 
533,000 
245,000 
250,000 
110,000 

1,138,000 
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ยุทธศาสตร 

 

ประจําปงบประมาณ 2562 
จํานวนโครงการ งบประมาณ(บาท) 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
   4.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   4.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   4.3 แผนงานการเกษตร 

รวม 

 
- 
- 
2 
2 

 
- 
- 

8,0000 
80,000 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
   5.1 แผนงานการเกษตร 
   5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   5.3 แผนงานสาธารณะสุข 

รวม 

 
 

3 
1 
2 
6 

 
 

40,000 
80,000 
20,000 

140,000 
6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
   6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รวม 

 
7 
1 
8 

 
885,000 
50,000 

935,000 
7.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
   7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 
   7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

รวม  

 
6 
3 
9 

 
447,000 
50,000 

497,000 
รวมท้ังหมด 76 13,536,072 
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รายงานการติดตามและประเมินผล ประจําปงบประมาณ 2562 
องคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 1.1แผนงานเคหะและชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการกอสรางลานกีฬา
เอนกประสงค ณ บานดูกูสุเหรา หมูท่ี 7 

2,190,000 - ไมไดดําเนินการ 

2.โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายดูกู
สุเหรา – ทุงนา หมูท่ี 7 

1,020,400 1,017,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
*** สรุป แผนงานเคหะและชุมชนมีการดําเนินการแลวเสร็จ 1 โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 50 ของจํานวนโครงการท้ังหมดในแผนงานเคหะและชุมชน 
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 2.1 แผนงานการศึกษา 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการสนับสนุนอาหารเสริม นม 
โรงเรียนและ ศพด. 

401,066 - ไมไดดําเนินการ 

2.อุดหนุนโรงเรียนบานดูกู โครงการ
อาหารกลางวัน 

744,000 717,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนอัลกุรอานหลักสูตรกี
รออาตี 

90,000 89,950 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการ
บริหารสถานศึกษา 

226,440 204,570 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5.โครงการจัดการเรียนการสอนอานอัลกุ
รอานหลักสูตรกีรออาตี 

202,500 202,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 

6.โครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรู 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
7.โครงการปฐมนิเทศเด็กเล็กและ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบือเจาะ 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานการศึกษา มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 4  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ  57.14 ของโครงการในแผนงานการศึกษา 
 
 
 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 
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โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําในการ
สงเสริมสุขภาพสตรี 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

2.โครงการอบรมใหความรูเรื่องโรคติดตอ
ไมติดตอ 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

3.โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด To Be Number One (ศูนยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน)ทูลกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี 

36,000 - ไมไดดําเนินการ 

4.โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยนอันควร 

20,000 19,650 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5.โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน(สงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ) 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

6.โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

42,000 - ไมไดดําเนินการ 

7.โครงการจิตดี สุขภาพดี 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
8.โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
พบรมราชกุมารี 

42,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสาธารณสุข มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 1  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 12.5  ของโครงการในแผนงานสาธารณสุข 
 
 
2.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 60,000 - ไมไดดําเนินการ 
2.โครงการเตรียมความพรอมผูท่ีจะเขาสู
วัยผูสูงอายุ 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

3.โครงการเสริมสรางครอบครัวอบอุน
เขมแข็ง 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

4.โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 20,000 - ไมไดดําเนินการ 
5.โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะผูนํากลุมสตรี 

100,000 99,990 ดําเนินการแลวเสร็จ 
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6.โครงการชุมชนสานใจหวงใยผูสูงอายุ
และผูพิการ 

37,000 36,630 ดําเนินการแลวเสร็จ 

7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ผู
พิการและผูดอยโอกาส 

30,000 - ไมไดดําเนินการ 

8.โครงการฝกอบรมสัมนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพผูสูงอายุ 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

9.โครงการสนับสนุนเยาวชนคลินิกสอน
ฟุตบอล 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

10.โครงการทัศนศึกษาดูงานแกนนํา
เยาวชนสรางจิตสํานึกรักบานเกิด 

50,000 - ไมไดดําเนินการ 

11.โครงการสานสัมพันธสายใยรัก สราง
ครอบครัวอบอุน 

30,000 - ไมไดดําเนินการ 

12.โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใหความรู
สิทธิและกฏหมายท่ีเก่ียวกับสตรีและ
ครอบครัวตําบลบาเจาะ 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

13.โครงการเยาวชนสดใสหางไกลยาเสพ
ติด 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

14.โครงการเยาวชนตนแบบตานภัยยา
เสพติด 

100,000 99,575 ดําเนินการแลวเสร็จ 

15.โครงการเรียนรูสิทธิหนาท่ีการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 3  โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 20  ของโครงการในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
2.4 แผนงานงบกลาง 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 60,000 29,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
2.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,420,000 3,177,100 ดําเนนิการแลวเสร็จ 
3.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ 1,392,000 1,475,200 ดําเนินการแลวเสร็จ 
4.เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับทองถ่ิน 

72,666 39,166 ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
*** สรุป แผนงานงบกลาง มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 4   โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 100   ของโครงการในแผนงานงบกลาง 
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2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.อุดหนุนโรงเรียนบานดูกู กิจกรรมทาง
กีฬาและนันทนาการ 

20,000 20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.จัดการแขงขันกีฬา อบต. ตานภัยยา
เสพติดประจําป 2562 

120,000 119,995 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3.โครงการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬา 

30,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการมีการดําเนินงานแลวเสร็จ   โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ   ของโครงการในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการเยี่ยมบานเยี่ยมใจหวงใยคน
พิการ 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

*** สรุป แผนงานสังคมสงเคราะหมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 0  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 0  ของโครงการในแผนงานสังคมสงเคราะห 
   3.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.คาใชจายในการเลือกตั้ง(กรณีครบวาระ
หรือแทนตําแหนงท่ีวาง) 

523,000 - ไมไดดําเนินการ 

2.โครงการพัฒนาหมูบานเนื่องในวโรกาส
คลายวันเฉลิม 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานบริหารท่ัวไปมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 0 โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 0  ของโครงการในแผนงานบริหารท่ัวไป 
   3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน
ภัยฝายพลเรือน(อปพร) 

200,000 199,900 ดําเนินการแลวเสร็จ 
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2.โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน
ชวงเทศกาลตางๆ 

35,000 11,240 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3.โครงการฝกอบรมปองกันอัคคีภัย 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
 
*** สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน มีการดําเนินงานแลวเสร็จ 2  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 66.66  ของโครงการในแผนงานรักษาความสงบภายใน 
   3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนสําหรับผูประสบสาธารณภัย 
 

250,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสังคมสงเคราะหท่ัวไปมีการดําเนินงานแลวเสร็จ  0 โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 0   ของโครงการในแผนงานสังคมสงเคราะห 
 
   3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการทําดีเพ่ือพอ 20,000 19,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 
2.โครงการปกปองสถาบันสําคัญของชาติ 50,000 - ไมไดดําเนินการ 
3.โครงการเครือขายเยาวชนรัก
ประชาธิปไตย 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

4.โครงการฝกอบรมสรางจิตสํานึกอยู
รวมกันอยางสมานฉันท 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

5.โครงการรณรงคปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนมีการดําเนินงานแลวเสร็จ  1 โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 20  ของโครงการในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
4.3 แผนงานการเกษตร 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการเกษตรพอเพียง 60,000 59,950 ดําเนินการแลวเสร็จ 
2.โครงการปลูกหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ 

20,000 19,500 ดําเนินการแลวเสร็จ 
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*** สรุป แผนงานการเกษตรมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 2  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ  100 ของโครงการในแผนงานการเกษตร 
 
5.1 แผนงานการเกษตร 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการรักษน้ํา รักษปา รักษแผนดิน 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
2.โครงการปลูกปาตานภาวะโลกรอน
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

3.โครงการพยุงคํ้าจุนโลก 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
 
*** สรุป แผนงานการเกษตรมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 0  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 0  ของโครงการในแผนงานการเกษตร 
5.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการคายเด็กเยาวชน รวมมือ รวม
ใจ รักษาสิ่งแวดลอม 
 

80,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 0  โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 0  ของโครงการในแผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 
 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการฝกอบรมใหความรูการกําจัด
ขยะมูลฝอย 

10,000 9,645 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.โครงการอบรมใหความรูการจัดการน้ํา
เสีย 

10,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานสาธารณสุขมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 1 โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 50  ของโครงการในแผนงานสาธารณสุข 
 
6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี สถานะโครงการ 
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เบิกจายจริง 
1.จัดงานเมาลิดสัมพันธ อบต.บาเจาะ 200,000 199,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 
2.รอมฎอนสัมพันธตําบลบาเจาะ 180,000 179,950 ดําเนินการแลวเสร็จ 
3.โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน
จากผูรูสูเด็กและเยาวชน 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

4.โครงการตาดีกาสัมพันธ 110,000 110,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
5.โครงการบรรยายธรรมสัญจร 60,000 59,930 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6.โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูรอน 285,000 284,850 ดําเนินการแลวเสร็จ 
7.จัดงานประเพณีวัฒนธรรม(อาซูรอ
สัมพันธ) 

30,000 - ไมไดดําเนินการ 

 
*** สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 5  โครงการจากท่ีไดตั้งไว
ในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ  71.4 ของโครงการในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก
ดอยโอกาสตําบลบาเจาะ 

50,000 49,600 ดําเนินการแลวเสร็จ 

 
*** สรุป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนมีการดําเนินงานแลวเสร็จ  1 โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 100  ของโครงการในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
7.1 แผนงานบริหารท่ัวไป 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000 28,850 ดําเนินการแลวเสร็จ 
2.โครงการฝกอบรมขอมูลขาวสารแก
บุคลากรและประชาชนในตําบล 

20,000 19,350 ดําเนินการแลวเสร็จ 

3.โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรทองถ่ิน 

250,000 246,860 ดําเนินการแลวเสร็จ 

4.โครงการศูนยปฏิบัติการรวมในการ
ชวยเหลือประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

27,000 27,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 

5.โครงการจัดทําแผนท่ีภาษี 100,000 98,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 
6.คาใชจายในการดําเนินการจางองคกร
หรือสถาบันท่ีเปนกลางมาดําเนินการ

20,000 20,000 ดําเนินการแลวเสร็จ 



58 

 

 

สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการตา
มิติการประเมินท่ี ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต. 
กําหนด 
 
*** สรุป แผนงานบริหารท่ัวไปมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 6  โครงการจากท่ีไดตั้งไวในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 100  ของโครงการในแผนงานบริหารท่ัวไป 
7.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

โครงการ งบประมาณ งบประมาณท่ี 
เบิกจายจริง 

สถานะโครงการ 

1.โครงการประชาคมเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 

20,000 18,750 ดําเนินการแลวเสร็จ 

2.โครงการออกหนวยองคการบริหารสวน
ตําบลเคลื่อนท่ีบริการประชาชน 

20,000 - ไมไดดําเนินการ 

3.โครงการสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 10,000 - ไมไดดําเนินการ 
 
*** สรุป แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนมีการดําเนินงานแลวเสร็จ 1  โครงการจากท่ีไดตั้งไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2562 คิดเปนรอยละ 33.33  ของโครงการในแผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 
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แบบสํารวจความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเจาะในภาพรวม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวาง (  ) 
1.  เพศ  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ํากวา  20 ป  (    )  20 – 30 ป   (    )  31 – 40  ป 
  (    )  41 – 50 ป  (    )  51 – 60 ป  (    )  มากกวา 60 ป 
3.  การศึกษา (    )  ต่ํากวาประถมศึกษา (    )  ประถมศึกษา 

(    )  มัธยมศึกษาตอนตน  (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(    )  ปวช. ,ปวส. ,อนุปริญญา (    )  ปริญญาตรี 
(    )  สูงกวาปริญญาตรี  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ................................ 

4.  อาชีพ (    )  เกษตรกร   (    )  คาขาย / ธุรกิจสวนตัว  
   (    )  รับจาง   (    )  นักเรียน / นักศึกษา  

(    )  รับราชการ   (    )  บริษัทเอกชน /รัฐวิสาหกิจ 
(    )  อ่ืน ๆ (ใหระบุ) ...................................... 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริการสวนตําบลบาเระใตในภาพรวม 
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับของการประเมินตามสภาพความเปนจริง 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.  เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม      
2.  ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม      
3.  เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม      
4.  รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ตอสาธารณะ      
5.  เปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      
6.  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7.  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

     

8.  ประชาชนไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม      
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตําบลบาเระใตในแตละยุทธศาสตร 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับของการประเมินตามสภาพความเปนจริง 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.ความพอเพียง ท่ัวถึง ของถนนภายในหมูบาน       
2.การดูแลบํารุง รักษาถนนของอบต.บาเระใต      
3.การใหบริการน้ําใชแกประชาชนในพ้ืนท่ี      
4.ความเพียงพอและความสะอาดปลอดภัยของน้ําท่ีใชบริการ      
5.ความเพียงพอของไฟฟา แสงสวางบริเวณถนนสายตางๆ      
6.การซอม บํารุง ดูแลรักษา อุปกรณไฟฟาสาธารณะของ อบต.บาเระใต      
7.การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส  

     

2.การสงเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัด
กิจกรรมแขงกีฬาและสนับสนุนอุปกรณกีฬา  

     

3. การใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ      
4. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน      
5. การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

     

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.  การสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของ อบต.บาเระใต 

     

2.  การใหความสําคัญในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      
3.  ความพึงพอใจในการใหความชวยเหลือผูประสบภัย      
4.  ความเพียงพอของ วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีทางการบริหาร
สําหรับใหบริการประชาชน 

     

5.  การใหความสําคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชน 

     

6.  การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของ ประชาชนในทองถ่ินได 

     

 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.การใหความสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเท่ียว      
2.การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของ ประชาชนในทองถ่ิน 

     

 
 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.  การใหความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     

2.  การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ินได 

     

 
ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.  การสงเสริม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน      
2.  การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

     

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หัวขอ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ท่ีสุด 

1 

1.การใหความสําคัญกับการรับรูขอมูลขาวสารประชาชน      
2.อบต.มีระบบใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ      
3.เจาหนาท่ี บุคลากร บริการประชาชนเปนอยางดี        
4.การบริหารจัดการองคกร(อบต.)เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล      
5.การดําเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 

     

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………... 
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สวนที่ 5 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป   
  โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถ่ิน)   

การติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตําบลใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนตําบล 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๔.4.๑  ผลกระทบนําไปสูอนาคต 

http://www.dla.go.th/
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การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือใหสอดคลองตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใชขอมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินนั้น จะตองดําเนินการใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหนวยงานดังกลาวขางตน ตลอดจน
องคการบริหารสวนตําบลจะตองกําหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน และ
องคประกอบอ่ืนๆ ของหนวยงานใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอีกทางหนึ่งดวย สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีผานมีผลกระทบท่ีอาจทําใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
นั้นไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาท่ีควร  ซ่ึงอาจเปนสวนหนึ่งท่ีทําใหไมสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงานหรือโครงการได อีกท้ังอาจไมเชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนําไปบรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปได อันจะทําใหผูบริหารทองถ่ินไมสามารถดําเนินโครงการหรือกิจกรรมไดและไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งดวย  ซ่ึงสวนหนึ่ง
มีองคประกอบดังตอไปนี้ 

๑. การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือได ในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนํามาพิจารณากําหนด
จุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจาก
แหลงท่ีเชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการ
กําหนดแผนงานเปนอยางยิ่งการวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานใน
เชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้นผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิด
ริเริ่มและเปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนท่ีวางไวไดอยาง
เหมาะสมและเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

๒. การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ี
กําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผน
ท่ีจะออกมาดีนั้น ยอมเปนไปไมได 

๓. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยึดหยุนการดําเนินการในบาง
กรณีบาง ซ่ึงจะนําผลดีมาสูองคการ 

๔. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณตาง 
ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบอยางตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตาน
จากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอกระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะ

ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือ
ภัยธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบ
ปญหายุงยากไดหลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
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การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการดวยกัน  คือ 
๑. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contridution to 

PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุก
แผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์
ผล หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลท่ี
รวมกันในองคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยาง
จริงใจ 

๒. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซ่ึงขบวนการ
จัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนข้ันตอนอ่ืน ท้ังนี้
เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

๓. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงาน
ของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูบริหารในระดับ
ท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัด
คุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 
หลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการนี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการ
ประสบความเจริญกาวหนา 
  สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในปนี้ถือวาเปนปแรกท่ีตองดําเนินการปรับปรุงใหเปนไป
ตามแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป
ของท่ีผานมาพบวา  โดยสวนใหญการออกรับฟงความคิดเห็นหรือการจัดทําเวทีประชาคมในภาพรวมของ
ตําบลเพ่ือรวบรวมขอมูลนํามาจัดทําเปนแผนพัฒนาทองถ่ินนั้นประชาชนในพ้ืนท่ีจะใหความสําคัญกับการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนสวนมาก สาเหตุหนึ่งพบวามีการใหความรูและความเขาใจจากเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในป ท่ีผานมาองคการบริหารสวนตําบลไดมีการ
ประสานงานกับผูนําทองถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ท้ังนี้ เพ่ือใหผูนําทองถ่ินไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากข้ึน และมีการกระตุนจากผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีไปยังประชานในพ้ืนท่ีใหเห็น
ความสําคัญของการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบขอมูลวาเม่ือมีการออก
ประชาคมหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว โครงการทุกโครงการจะนําไปบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงหากไมมีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไมสามารถดําเนินการได อีกท้ังใน
การรับฟงความคิดเห็นในการจัดทําเวทีประชาคม องคการบริหารสวนตําบลไดรายงานผลการดําเนินการในปท่ี
ผานมาและโครงการของหมูบานบางโครงการท่ีไมอาจดําเนินการไดท้ังนี้เนื่องจากมีขอจํากัดในเรื่องของ
งบประมาณท่ีจะดําเนินการ ดังนั้น  ขอสรุปท่ีไดจากการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล
นั้น พบวา  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไมสอดคลองกับการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  ท้ังนี้ มีขอจํากัดในเรื่องของวงเงินท่ีจะดําเนินการ เพราะสวนหนึ่งของงบประมาณจะนําไปใชในการ
บริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ดวย เชน รายจายประจํา รายจายในการดําเนินการ  และรายจายเพ่ือการพัฒนา  
ดังนั้น  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตองรวมกันวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการออก
ประชาคมหรือดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวาโครงการนั้นสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาทองถ่ินของ
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องคการบริหารสวนตําบล นั้นหรือไม  ประชาชนไดรับผลประโยชนอะไรบางจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงิน
งบประมาณท่ีจะดําเนินการวาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม  เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
หรือไม  และหากโครงการนั้นมีความจําเปนจะตองดําเนินการยังมีหนวยงานอ่ืนท่ีทางองคการบริหารสวน
ตําบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดไดหรือไม สอดคลอง
ตามอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารจังหวัด และเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
เหลานี้คือขอจํากัดในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลท่ีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบนํา
ผลกระทบเหลานี้มาวิเคราะหเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไดเปนอยางดี 

๔.4.๒  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดําเนินงานในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการ

จัดทําแผนพัฒนานั้น มีขอสรุปท่ีไดจากผลกระทบขององคประกอบตางๆ ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
ซ่ึงสรุปวาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น มีประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเนื่องจากแผนพัฒนา
ทองถ่ินจะเปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคการบริหารสวนตําบล ไดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบ
และใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผลท้ังในเชิง
สนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบล นํามาตัดสินในการกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตําบล  ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด  และประชาชนไดรับประโยชนอยางท่ัวถึง  โดยใชทรัพยากรทางการบริการอยาง
เต็มท่ี โดยเจาหนาทีผูรับผิดชอบมีขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความครบถวนและถูกตองนํามาจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินแลว มีดังนี้ 

๑) การกําหนดประเด็นปญหาท่ีมาจากประชาชนผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
 ๒)  การรับฟงความคิดเห็น  เปนตัวชี้ถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูรับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับ
ประชาชนผูรับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมท้ังเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมี
สวนรวมในการตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแกปญหา  เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา  การใหความสําคัญ
และการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจาก
มาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ  และความสอดคลองกับ
ปญหาหลัก 
 ๕)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู  อาทิ  คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือไดรับความเสียหาย
จากการดําเนินโครงการซ่ึงจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย 
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	(  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  (
	ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2558-2561 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)
	วิสัยทัศน์
	“ประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สู่อาเซียนตอนใต้”
	เป้าประสงค์รวม
	1.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน
	2.สร้างมูลค่าเพิ่มภาคบริการสินค้าเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร  เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี
	ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
	การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การพัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้
	1. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาด
	1.1 ส่งเสริมผลิตต้นตอพื้นเมือง แปลงจำหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพิ่มความรู้เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลผลิต
	1.2 เพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน
	1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป /ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางให้ได้มาตรฐาน
	1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง /ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ
	1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง
	1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพิ่มมูลค่ายางและผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City
	2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพิ่มตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
	2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ
	2.2 ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพื่อยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อรองรับการขยายตัวด้านฮาลาล
	2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล
	2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผุ้ประกอบการในการขับเคลื่อน
	2.5 เพิ่มช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล
	3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม
	3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
	3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่
	3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด
	3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม
	4. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มีประสิทธิภาพ
	4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน
	4.3 พัฒนาและเพิ่มศัยกภาพทรัพยากรมนุษย์  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry) ให้มีความเข้มแข็ง
	4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
	(ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-256 (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) (
	วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
	ยุทธศาสตร์หลัก น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้สำหรับการปฏิบัติราชการ มากำหนดกรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ
	1.1 น้อมนำหลักรัฐประศาสโนบายของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ข้อที่ 1 ที่ได้ทรงฯ วางไว้ว่า “วิธีปฏิบัติการอย่างใด เป็นทางให้พลเมืองรู้สึกเห็นไปว่าเป็นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือ
	แก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งทำให้เห็นเป็นการ
	อุดหนุนศาสนามหมัดได้ยิ่งดี” มาใช้ในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
	1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามหลักรัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 และส่งเสริมให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งสร้างขว...
	ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม
	1.3 จัดตั้งสถาบัน เพื่อทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการจัดการโครงการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านบริหารบุคลากร อาคารสถานที่ให้เหมาะสม
	1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ
	1.6 การบริหาร การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบูรณาการการร่วมกับทุกภาคส่วน รวมทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วัฒนธรรม ประเพณี และความต้องการของประชาชนทุก...
	1.7 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนา และติดตามประเมินผล รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข
	2.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน พลังมวลชนให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพ ให้มีรายได้ รวมถึงการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
	2.2 สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มเยาวชน เพื่อทำกิจกรรมด้านสันติสุขในชุมชน
	2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด มัสยิด เป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	2.4 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิดพร้อมกันหลายจุด
	2.5 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน ศาสนบุคคล บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดจำนวนการก่อเหตุลง
	2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในการศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
	พื้นที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพื้นที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี
	3.1 เผยแพร่แนวคิด ทฤษฎีด้านสันติวิธีและองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนให้เป็นกระแสหลักในการสร้างสังคมสันติวิธี
	3.2 รณรงค์ปรับทัศนคติและความคิด ความเชื่อของผู้ที่มีความเห็นต่างและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพโดยได้รับหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐอย่างทั่วถึง
	3.3 สร้างพื้นที่ที่มีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม และเอื้อต่อการพูดคุยของผู้เห็นต่างร่วมทั้งรับทราบปัญหาและความต้องการของผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความหวาดระแวง และตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิ...
	3.4 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ต่อผู้มีความเห็นต่างกับรัฐ ที่ประสงค์ร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการช่วยเหลือทางกฎหมาย อำนวยความเป็นธรรม เยียวยา ฟื้นฟูด้านจิตใจ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และอื่นๆ
	3.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ตระหนักและเคารพคุณค่าของลักษณะเฉพาะ ทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เพื่อขจัดและป้องกันเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้
	3.6 จัดตั้งและสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ประชาชนเพื่อเป็นแกนกลาง ในการขับเคลื่อนกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ
	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี พัฒนาอุทยานการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
	4.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอื่นๆ เพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้สันติศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบทบาทขององค์กรทางศาสนามีส่วนร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยและวั...
	4.3 ฟื้นฟู อนุรักษ์ รักษาและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้เป็นพลังสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม
	4.4  พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศที่สำคัญ
	4.5 พัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ โดยการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ การจัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในประเทศมุสลิม รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารกิจการฮัจญ์และกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต...
	4.6 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและบูรณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การอำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง
	5.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความเป็นจริงในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาสนับสนุนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	5.2 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็งรวมทั้งการให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ทุกเรื่อง
	5.3 ปฏิรูป และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่
	5.4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขในพื้นที่โดยเฉพาะมิติด้านศาสนา
	5.5 พัฒนาระบบ และแนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาวิถีชีวิตของประชาชน และเอื้อต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
	5.6 พัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้
	ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและ ความต้องการของประชาชน
	6.1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจำถิ่น (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และไม้ผล) และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัฒลักษณ์ประจำถิ่น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
	6.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Logistic) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน
	6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการบริการให้คุ้มค่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
	6.4 สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ในสินค้าและบริการให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้
	6.5 กำหนดมาตรการพิเศษที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
	ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส
	7.1 ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม
	7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยใช้ศาสนา กีฬา แพทย์ สาธารณสุข และครอบครัวเข้มแข็ง
	7.3 จัดตั้งสถาบันหรือโรงเรียน หรือสถานพยาบาลเฉพาะสำหรับเยียวยาหรือฟื้นฟูผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ
	7.4 สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
	7.5 สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขัน อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างครบวงจร
	7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และทางวัฒนธรรมของพื้นที่ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์
	ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
	8.1  เปิดเวทีแสวงหาความจริงร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากชุมชน เพื่อนำเสนอต่อสาธารณะ
	8.2 เปิดช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบจากรัฐสู่สาธารณชน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารสองทางร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งด้านภาษาไทย มลายู อังกฤษ และภาษาอาหรับ รวมทั้งการสื่อสารส...
	8.3 ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของสื่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหารระดับประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
	8.4 ให้ประชาชนมีโอกาสใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อการเสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน และส่งเสริมการพูดคุยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างสื่อเชิงบวก และเปิดพื้นที่ในการเสนอสื่อให้แก่เยาวชนมากขึ้น
	8.5 รับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม และติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างกว้างขวางขึ้น
	ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
	(แผนยุทธศาสตร์อำเภอบาเจาะ
	วิสัยทัศน์ (VISION)
	“ เศรษฐกิจก้าวหน้า  บาเจาะน่าอยู่  สู่สันติสุข ”
	พันธกิจ (MISSION)
	1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน โดยการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในชุมชน/หมู่บ้าน
	2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
	4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
	5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
	เป้าประสงค์ (OBJECTIVES)
	1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเชื่อมั่นในอำนาจรัฐ
	ประเด็นยุทธศาสตร์(STRATEGIC) ตามแผนยุทธศาสตร์อำเภอบาเจาะ
	1. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
	2. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
	4. ด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
	นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ (นายตอพา  อูแล)
	แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
	วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
	1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานแบ่งออกเป็น
	1.1 ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับประสานขอความร่วมมือขอร...
	1.2 ไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าและขอขยายเขตเพิ่มเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงไฟฟ้าสาธารณะทั้งของเก่าละขยายเขตเพิ่มเติมตามถนนซอย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบันภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายที่ให้กระทำได้
	1.3 แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และวางแผนบริการน้ำใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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