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คำนำ 
 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ 12(3) และ  ขอ ๑๔  ไดกำหนดใหมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภา
ทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในทองถิ่นทราบในเดือนธันวาคมของทุกป มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

 

ดังน้ัน   เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิท ธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ  จึงไดดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.บาเจาะ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในเดือน ธันวาคม เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการ
ติดตามใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะและคณะกรรมการ หวังเปนวารายงานผลการติดตามฉบับน้ีจะ
สามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาอบต.บาเจาะ  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ 



 

สารบญั 
 

 

เรื่อง                     
 
สวนที่  ๑  บทนำ           
 
สวนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย      

     และแนวทางการพัฒนาอบต.บาเจาะ 
 
สวนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบงช้ีการปฏิบัติงาน   
              

สวนที่  ๔  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑    
     (แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น)  
            และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
  
สวนที่  5  สรปุรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
             
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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สวนที่  ๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. ๒537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอำนาจหนาที่ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในดานโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการ
วางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว  ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจะมีอำนาจหนาที่เพ่ิมมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดำเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน  จึงกำหนดใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  มีหนาที่จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  อันเปนเครื่องมือที่สำคัญประการหน่ึงที่จะใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดำเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว  จึงจำเปนตองมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองตอ
การทำงานเพ่ือพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงช้ีความสำเร็จของแผนไดดวยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ 
ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ  เขามาในองคกร  
๓)  ทำใหการดำเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ำซอน และ  
๕)  ทำใหเกิดความแจมชัดในการดำเนินงาน  
 
ดังน้ัน  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงช้ีถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไม
สามารถที่จะบงบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสำคัญที่ชวยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงช้ีวา ผลจากการดำเนินงาน
เปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนำขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต 
หรือแมแตยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือที่จำเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให
ขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดำเนินงานโครงการ ปญหาที่กำลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดำเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กำหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่
ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการ
ปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
 



 

ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) 
ดำเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  การระบุปญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของ
กลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสำคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เน่ืองจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของหนวยงานระดับสูง
กวาเปนผูดำเนินการ นอกจากน้ียังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตาม
ในความเปนจริงแลวขึ้นอยูกับความจำเปนและทรัพยากรที่มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นไดวาการวาง
ระบบติดตามไมจำเปนที่จะตองแบกรับภาระตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติด
ตามที่อาศัยพนักงาน ช่ัวคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหน่ึงที่มีความเช่ียวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” น้ัน 
เปนสิ่งหน่ึงที่จำเปนสำหรับการดำเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการ
ปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน การ
ประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงช้ีวาแผนงานที่กำหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวาแผน
หรือโครงการที่ไดดำเนินการไปแลวน้ันใหผลเปนอยางไร นำไปสูความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไวหรือไม อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจตอไป นอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมี
หลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศที่จะช้ีไดวาการพัฒนาทองถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการตอหรือ
ยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถิ่น  เพราะวาการดำเนินการ
ใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไวแลวและที่ไดจัดทำเปน
งบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดต้ังขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในทองถิ่นลวน
เปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามป  

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  จึงตองการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ    ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – 
ธันวาคม  ๒๕๕๙) ขึ้น  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  จะตองดำเนินการ   
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล



 

และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

  
ดังน้ัน  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ เปน

ประโยชนในการพัฒนาอบต.  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  จึงไดดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ตุลาคม 61 – 
กันยายน 62  )   ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ไดจากการติดตามใหนายกอบต.ทราบ  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเปนการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางที่
ถูกกำหนดไวในรูปแบบของแผนน้ันดำเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูที่มีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลน้ีไมไชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพ่ือใหทราบวาผลที่เกิดขึ้นถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  
เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นหรือไม  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชน
หรือการประชาคมทองถิ่นไดดำเนินการตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคลอง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของทองถิ่นหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนำเขาหรือทรัพยากรที่ใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทำใหผูบริหารทองถิ่นนำไปเปนเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไมกระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นวาไมเกิด
ความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทาง
สังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการที่มีหนาที่กำกับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือ
ผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดดำเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป  
และการนำแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  การจาย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใชจาย

๒.  ความสาํคญัของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



 

งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดำเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมาก
นอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณน้ีเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย และให
หัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคำนวณขอต้ัง
งบประมาณเสนอตอเจาหนาที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจต้ังงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังน้ี 

๑)  ตองเปนภารกิจที่อยูในอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการที่จะให
เงินอุดหนุน 

๓)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองใหความสำคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนาทองถิ่น
ที่จะตองดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนที่จะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ใหนำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น และต้ังงบประมาณไวในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจายประจำปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
และงบประมารรายจายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการที่
กำหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหน่ึงความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนดไวหรือไม  ทำให
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงแผนงาน
ใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู
การวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ที่เปนจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งน้ี และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดำเนินการและจะตองต้ังรับ
ใหมั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและต้ังมั่นอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดำเนินการปรับปรุงใหดีขึ้น  ต้ังรับใหมั้นเพ่ือรอโอกาสและสุด
ทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการ
ปรับปรุงและเรงรีบดำเนินการสิ่งเหลาน้ีจะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความย่ังยืน  เปนไปตามเปาประสงคที่ต้ังไวไดอยางดี
ย่ิง     



 

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใชใหเหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต ง ต้ั งคณ ะกรรมการ ติดตามและประ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท อ งถิ่ น   ต าม ระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังน้ี   
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทำหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หน่ึงคนทำหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตำแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมินผล

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

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น

๓.  วตัถปุระสงคข์องการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขัน้ตอนการติดตามและประเมินผล 



 

ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถิ่น  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ขอ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงัขัน้ตอนการดาํเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบ้ริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน

คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน

ท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวนันับแต่วนัท่ีผู้บริหารท้องถ่ิน

เสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าวและต้องปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวนั โดยอย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตลุาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพฒันาท้องถ่ิน 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซ่ึงได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ

ผบ้ริหารท้องถ่ิน 

ดาํเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพฒันา 

กาํหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพฒันา 



 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  ไดกำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ดังน้ี     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องคกรปคกรงสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกำหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 
๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล อ ง (relevance) ความพ อเพี ย ง 

(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กำหนดเอาไวในแผนการดำเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 

มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแหงชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร
การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการที่มีความจำเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดในชุมชน และสามารถดำเนินการไดตามอำนาจหนาที่ของทองถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น   

 



 

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 

มีโครงสรางพ้ืนฐานที่ ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีน้ำใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กไดรับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผูสู งอายุ  ผู พิการ ผูป วยเอดส   

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางทั่วถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหมลดลง  
สภาพความเปนอยูดีขึ้น  มีที่อยูอาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจัดระเบยีบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการทองเที่ยวใน
ทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทำลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ดานศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นทองถิ่นยังคงอยูและ
ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เปน
ชีวิต คานิยมที่ดีงาม และความเปนไทย  รวมทั้งไดเรียนรูความสำคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถิ่น ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่น อันจะสรางความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสทิธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการวาสามารถดำเนินการไดบรรลุวัตถุประสงค

หรือไม  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดำเนินโครงการสามารถแกไข
ปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ 
ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบำรุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไข

หรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดำเนินโครงการของอปท. ซึ่งสงผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 



 

   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกตองหรือไม  

๕.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เน่ืองจากในเขตอบต.น้ันมี
หมูบานที่บางสวนหรือและสวนใหญอยูในเขตอบต.และเขต อปท.ขางเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปนกา
รวิเคระหสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอ
ทองถิ่น  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูร
ณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห
สภาพภายนอกน้ี เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดำเนินการและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
เปนการตรวสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น 

ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทำได
หลายแนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตราวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ   
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

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

เพ่ิมเติม   
 
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหวางการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจำปงบประมาณน้ัน  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไวหรือไม 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปที่ผานมาและปปจจบัุน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งตอง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังน้ี 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 
  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถิ่น  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถิ่น  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอที่ ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหน่ึงครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ดังน้ี 

 (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งที่ใชเปนสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ

รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาที่ไดกำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น  ขอมูลดังกลาวเปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเปนและสำคัญในการนำมาหาคาและผลของประโยชนที่ไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธ้ิโดยรูปแบบตางๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันไดแก  
  เปนวิธีการติดตามและประมินผล จะตองศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตร  ซึ่ง

เปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่เก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ  อันไดแกแผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินน้ันเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดำเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ต้ังไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 



 

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนำ
ขอมูลมาวิเคราะห  เปรียบเที่ยบ  การคนหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถาม
ขอมูลจากผูรับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยดำเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนสามป  แผนการ

ดำเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนที่ 

 
   

     
 สิ่งที่จะทำใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใชในการดำเนิการติดตาม
ประเมินผลตามที่กลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือที่ใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังน้ี   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

แบบที่  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 
    ทองถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

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

เครื่องมือที่ใช  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของอบต.ใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานของอบต.บาเจาะในแต

ละยุทธศาสตร 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการของอบต.บา

เจาะ (ใหหนวยงานภายนอกดำเนินการ) 
๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรอื คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 

๗.  เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

 

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


 

 
 
 

๑)  ทำใหรูวาการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงคของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ตองใช ชวงเวลาที่จะตองกระทำใหเสร็จ  ซึ่งจะทำใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนำไปปฏิบัติให
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบติ เปนตน 

๔)  ทำใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนำไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคย่ิงขึ้น 

๕)  ทำใหทราบวาขั้นตอนใดบางที่มีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลาน้ันเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหม
มีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป 

๖)  ทำใหทราบวาแผนงานที่นำไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses)  อะไรบาง 
และจุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เมื่อไดทำการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนำไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

๗)  ทำใหผูใหการสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และสวนที่สอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผูให
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลตางๆ)      

๘)  การประเมินจะช้ีใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลาน้ีไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรบัปรุงในสวนใดบาง       

๙)  การประเมินจะทำใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางย่ิงขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการ
ประเมินผลจะทำใหทราบวาโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดำเนินการตอไป สวนโครงการที่ไมประสบความสำเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 
 
 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

 

 



 

 
 
 

๑.  นายแวหามะ  อูแล   สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ            ประธาน 
๒.  นางมัณฑนา  ตาเห สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ    
๓.  นายตวนมะสาและ  ตวนหมะ  สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
๔.  นายอับดุลฮาลิม  ลามะทา  ผูแทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๕.  นายอาลียะ  วาและ   ผูแทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๖. ทองถิ่นอำเภอบาเจาะ   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.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาอบต.บาเจาะ 

 

 



 

ส่วนท่ี ๒ 
 

 

 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  จะตองติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวา  
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผุบริหาร  รวมทั้งปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมี
รายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เน่ืองดวยในการจัดทำแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งน้ี  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยูระหวางการดำเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกำหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไวแลว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

  กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังน้ี  

(๑)  การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขนัและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศกัยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสงัคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 

แผนยทุธศาสตร ์ วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยทุธศาสตร ์



 

๓)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๔)  การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม

ของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้ง
จะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการ
ประชาชน  ทั้งน้ี  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผนดินที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังน้ี 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทำงานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ใน
การจัดทำงบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทำงานที่ผานมา ซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา 
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพรอมของหนวยงานที่เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดย
หลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังน้ี    

 
วิสัยทัศน     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร    

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน”    

 



 

 
วัตถุประสงค  

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

 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     

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

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดำเนินการ    

ยุทธศาสตรที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตรที่  ๓  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลกั  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

 
๔.  คานิยมหลักของคนไทย   

คานยิมหลักของคนไทย เพือ่สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญ ู ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสตัย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรยีนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทำ  รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ดี 

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 



 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้ง
ปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและย่ังยืน ประสานพลังการสรางชาติ
ที่ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใย
สัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจาก
การหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวม
เลือดเน้ือชาติเช้ือไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดำรงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสรมิบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมชิอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอำนาจหนาที่ ดังน้ี 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดำเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนำเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผล
อยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่  ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอน
หรือคายาเสพติดหากพบใหดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 



 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนำผู เสพยาเสพติดเขารับการ
บำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดำเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจำและพนักงานจาง) 
ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบำบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของ
สังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดำเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการ
แสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ดำเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวน
เปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงาน
ที่เกิดหรือนาจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตำแหนงหรือตัวเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระทำผิด 

๒.๒)  กำหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กำหนด... 
 
๒.๓)  กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ

กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดำเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน 

๒.๔)  สำรวจและจัดทำขอมูลการกระทำผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพ้ืนที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทำขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทำขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผูกระ 

ทำผิดตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานน้ันและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทำ
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนมาตรการ
ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



 

  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด   

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

วิสัยทัศน  

“ประตูการคา การลงทุน การทองเที่ยว สูอาเซียนตอนใต” 

เปาประสงครวม 

1.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในกลุมประเทศอาเซียน 

2.สรางมูลคาเพ่ิมภาคบริการสินคาเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสรางโอกาส สรางอาชีพ สรางรายได 
ยกระดับฝมือใหไดมาตรฐานระหวางประเทศ รองรับการเคลื่อนยายแรงงานเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตชายแดนใหเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑการ
พัฒนาไว 4 ยุทธศาสตร โดยเรียงลำดับความสำคัญดังน้ี 

1. พัฒนากระบวนการสรางมูลคาเพ่ิมสินคายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และชองทางการตลาด 

1.1 สงเสรมิผลิตตนตอพ้ืนเมือง แปลงจำหนายพันธุมาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู
เกษตรกรหรือผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลติ 

1.2 เพ่ิมประสทิธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุมเครือขาย ผูประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑยางใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

1.3 สงเสรมิและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป /ไมยางพารา และผลิตภัณฑยางให
ไดมาตรฐาน 

1.4 สงเสรมิชองทางการตลาดยางและผลิตภัณฑยาง /ไมยางพารา สูนานาชาติ 

 1.5 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพรองคความรูในการเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง 

1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมมูลคายางและ
ผลิตภัณฑยาง และจัดต้ัง Rubber City 

2. พัฒนาสินคาและบริการฮาลาลใหมมีูลคาเพ่ิมตามหวงโซอุปทานและสอดคลองกับความตองการของตลาด 

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อยางเปนระบบ 

2.2 สงเสรมิ พัฒนา เช่ือมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ
รองรับการขยายตัวดานฮาลาล 



 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินคาและบริการใหไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 

2.4 สงเสรมิและสรางความเขมแข็งขององคกรและผุประกอบการในการขับเคลื่อน 

2.5 เพ่ิมชองทางการจำหนายและการกระจายสินคาฮาลาลสูสากล 

3. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานการทองเที่ยวไทย 

3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหเกิดการทองเที่ยวในพ้ืนที ่

3.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการใหไดมาตรฐาน และเปนภูมิอัตลักษณของกลุมจังหวัด 

3.4 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

4. สงเสริมและพัฒนา การคา การลงทุน และทรัพยากรมนุษย เช่ือมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงขายคมนาคม ระบบโลจิสติกส และระบบปองกันและบรรเทาอุทกภัย ใหมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาดานชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจใหสามารถรองรับการคาชายแดน 

           4.3 พัฒนาและเพ่ิมศัยกภาพทรัพยากรมนุษย  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                     
           4.4 สงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมตอเน่ือง (Linkage 
Industry) ใหมีความเขมแขง็ 

4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและสงเสริมผูประกอบการรายยอย เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขัน 

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

วิสัยทัศน/พันธกิจ เปนองคกรในการเรงนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและเกียรติยศ ศักด์ิศรี ความ
เสมอภาค และความเจริญรุงเรือง กลับคืนสูพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

ยุทธศาสตรหลกั นอมนำยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลัก
รัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไวสำหรับการปฏิบัติราชการ มากำหนดกรอบยุทธศาสตร ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบรหิารดวยการมีสวนรวมและบูรณาการแกไขปญหาพื้นทีพ่เิศษ 

1.1 นอมนำหลักรัฐประศาสโนบายของลนเกลารัชกาลที่ 6 ขอที่ 1 ที่ไดทรงฯ วางไววา “วิธีปฏิบัติการอยางใด 
เปนทางใหพลเมืองรูสึกเห็นไปวาเปนการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ตองยกเลิกหรือ 

แกไขเสียทันท ีการใดจะจัดขึน้ใหมตองอยาใหขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งทำใหเห็นเปนการ 



 

อุดหนุนศาสนามหมัดไดย่ิงดี” มาใชในการปรับปรุงระเบียบขอบังคับหรือกฎเกณฑตาง ๆ 

1.2 สงเสรมิและสนับสนุนใหมีการคัดเลือกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนไปตามหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 และสงเสรมิใหมีการบรรจุแตงต้ังผูมีภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปน
ขาราชการหรือเจาหนาที่รัฐ รวมทั้งสรางขวัญกำลังใจสำหรับเจาหนาที่ของรัฐที่ 

ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต และลงโทษเจาหนาที่ที่ประพฤติตนไมเหมาะสม 

1.3 จัดต้ังสถาบัน เพ่ือทำหนาที่พัฒนาบุคลากรใหเขาใจอยางถองแทตามนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมทั้งการจัดการโครงการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใตทั้งดานบริหารบุคลากร อาคาร
สถานที่ใหเหมาะสม 

1.4 สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.5 สงเสรมิและสนับสนุนกลไกการขับเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

1.6 การบริหาร การพัฒนา และการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต มีการบูรณาการการรวมกับทกุภาคสวน 
รวมทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ และทรัพยากรในการบริหารงานรวมกัน โดยคำนึงถึงความสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ วัฒนธรรม ประเพณ ีและความตองการของประชาชนทุกภาคสวน 

1.7 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการบริหารจัดการ การพัฒนา และติดตามประเมนิผล รวมทั้งการ
สงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 

 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน ชุมชน ในการรวมสรางสนัติสุข 

2.1 สงเสรมิ สนับสนุนผูนำศาสนา ผูนำหมูบาน/ชุมชน ทั้งผูนำทองที่ ผูนำทองถิ่น ผูนำจิตวิญญาณ ผูนำ
สตร ีผูนำเยาวชน พลังมวลชนใหมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสรางงานสรางอาชีพ ใหมีรายได รวมถึง
การปกปองคุมครองความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ 

2.2 สนับสนุนใหองคกรปกครองทองถิ่นรวมกับคณะกรรมการหมูบานจดัต้ังกลุมเยาวชน เพ่ือทำกิจกรรม
ดานสันติสุขในชุมชน 

2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหองคกร คณะกรรมการหมูบาน วัด มัสยิด เปนองคกรในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

2.4 สงเสรมิ สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยพ้ืนที่เศรษฐกจิชุมชนเมืองใหปลอดภัยจาก
เหตุการณระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิดพรอมกันหลายจดุ 

2.5 สงเสรมิ สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในหมูบาน/ชุมชน ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือลดจำนวนการกอเหตุลง 

2.6 สงเสรมิสนับสนุนใหภาคประชาสังคม สถาบันการศกึษาพูดคุยและรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได
เสียในการศึกษารูปแบบการปกครองทองถิ่นในรูปแบบพิเศษที่สอดคลองกับอัตลักษณของ 

พ้ืนที่ภายใตรัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางพืน้ที่และสภาพแวดลอมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแยงโดยสันติวิธี 

3.1 เผยแพรแนวคิด ทฤษฎีดานสันติวิธีและองคความรูในการจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธีใหกับ
เจาหนาที่ภาครัฐและองคกรภาคประชาชนใหเปนกระแสหลักในการสรางสังคมสันติวิธี 

3.2 รณรงคปรับทัศนคติและความคิด ความเช่ือของผูที่มีความเห็นตางและเปดโอกาสใหมสีวนรวมใน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพโดยไดรับหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐอยางทั่วถึง 

3.3 สรางพ้ืนที่ที่มีสภาวะแวดลอมเหมาะสม และเอ้ือตอการพูดคุยของผูเห็นตางรวมทั้งรับทราบปญหา
และความตองการของผูเสียหาย ผูไดรับผลกระทบ เพ่ือเสริมสรางความเขาใจ และลดความหวาดระแวง และ
ตระหนักถึงคุณคาของการอยูรวมกัน ภายใตความหลากหลายของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 

3.4 สงเสรมิและคุมครองสิทธิ เสรีภาพ ตอผูมีความเห็นตางกับรัฐ ที่ประสงครวมกันแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมทั้งการชวยเหลือทางกฎหมาย อำนวยความเปนธรรม เยียวยา ฟนฟูดานจิตใจ แกผูไดรับ
ผลกระทบจากการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และอ่ืนๆ 

3.5 สรางความรู ความเขาใจ ใหกับเจาหนาที่รัฐ ประชาชนและผูประกอบการภาคเอกชน ไดตระหนัก
และเคารพคุณคาของลักษณะเฉพาะ ทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือขจัดและ
ปองกันเง่ือนไขที่จะนำไปสูความรุนแรงได 



 

3.6 จัดต้ังและสนับสนุนองคกรเครือขายภาครัฐ ประชาชนเพ่ือเปนแกนกลาง ในการขบัเคลื่อนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปดพ้ืนที่สรางการมสีวนรวมในการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธีอยางตอเน่ืองทั้งใน
และตางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศลิปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถ่ิน 

4.1 พัฒนาหลกัสูตรการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี พัฒนาอุทยานการเรียนรู
และแหลงเรียนรูในทองถิ่นทีส่งผลตอการยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางทั่วถึง 

4.2 สงเสรมิการเรียนรู และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สงเสริมการเรยีนรูสันติศึกษา ตลอดจนสงเสริมบทบาทขององคกรทางศาสนามีสวน
รวมในการสรางความภาคภูมิใจในความเปนไทย อัตลักษณวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น และสรางสันติสุข
ในพ้ืนที ่

4.3 ฟนฟู อนุรักษ รักษาและเผยแพรอัตลักษณทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมทองถิ่น
ดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมกิจกรรมเยาวชนใหเปนพลังสรางสรรคพหุวัฒนธรรม 

4.4  พัฒนาศกัยภาพการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาตางประเทศที่
สำคัญ 

          4.5 พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยการจัดต้ังวิทยาลัยอิหมาม มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ การจัดต้ัง
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในประเทศมุสลิม รวมถึงการพัฒนาระบบบริหาร
กิจการฮัจญและกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ้ืนที่ 

4.6 สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสวนรวมและบูรณาการทุกภาคสวนในการพัฒนาดาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับวิถีชีวิต เช่ือมโยงกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุมครองสิทธิเสรีภาพ การคุมครองและสงเสริมสิทธิมนษุยชน การ
อำนวยความเปนธรรม การบังคับใชกฎหมาย การสงเสริมนำหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแกไข
ปญหาความขดัแยง การเยียวยาและฟนฟผููไดรับผลกระทบจากเหตุการณรุนแรง 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลกัใหสอดคลองกับสภาพปญหาความเปนจริงใน
พ้ืนที่ ตลอดจนสงเสริมการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตรแขนงตางๆ มาสนับสนุนในการทำงานใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

5.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหเขมแข็งรวมทั้ง
การใหประชาชนเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว และเปนธรรม ทุกเรื่อง 

5.3 ปฏิรูป และเรงปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

5.4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกใหเขมแข็งโดยสงเสริมใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแกไขในพ้ืนที่โดยเฉพาะมิติดานศาสนา 



 

5.5 พัฒนาระบบ และแนวทางปฏิบัติตอผูกระทำผิดใหสอดคลองกับสภาพปญหาวิถีชีวิตของประชาชน 
และเอ้ือตอการแกไขปญหาในพ้ืนที่ 

5.6 พัฒนาระบบการชวยเหลือเยียวยาแกบุคคลทุกกลุม ทุกฝาย อยางทั่วถึง รวดเร็ว เปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 

ยุทธศาสตรที่ 6  การเสรมิสรางความเช่ือมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ใหสอดคลองกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและ ความตองการของประชาชน 

6.1 สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจำถ่ิน (ยางพารา ปาลมน้ำมัน 
และไมผล) และการสงเสรมิการประมงซ่ึงเปนอัตลักษณประจำถ่ิน โดยนอมนำปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหมมาปรบัใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

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

6.3 เพ่ิมประสทิธิภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณชิย และการบริการใหคุมคากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

6.4 สรางมูลคาเพ่ิม (Value added) ในสินคาและบริการใหเปนเอกลักษณประจำถิ่นของจังหวัด
ชายแดนภาคใต 

6.5 กำหนดมาตรการพิเศษที่เหมาะสม เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกจิจังหวัดชายแดน
ภาคใต 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาสงัคม คณุภาพชีวิต การทองเที่ยว กีฬาและผูดอยโอกาส 

7.1 สงเสรมิ ปองกัน แกไขปญหา และสรางเครือขายผูดอยโอกาส ผูไดรับผลกระทบ รวมทั้งแสวงหา
ความรวมมือจากทุกภาคสวน โดยใชหลักการมีสวนรวม 

7.2 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยใชศาสนา กีฬา แพทย สาธารณสุข และครอบครัว
เขมแข็ง 

7.3 จัดต้ังสถาบันหรือโรงเรียน หรือสถานพยาบาลเฉพาะสำหรับเยียวยาหรือฟนฟูผูดอยโอกาส และผู
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ 

7.4 สนับสนุนใหผูดอยโอกาสไดรับบริการสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึงและเทาเทียม 

7.5 สนับสนุนและสงเสริมกฬีาดานการจัดกิจกรรมการแขงขัน อุปกรณกีฬา และสนามกีฬา ทั้งกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบานใหสอดคลองกับความตองการของพ้ืนที่อยางครบวงจร 

7.6 สงเสรมิและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ทั้งดานการพัฒนาบุคลากร 
แหลงทองเที่ยว ขอมูลและสรางภาพลักษณ 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 8 การสื่อสารสรางความเขาใจที่ดีตอกัน 

8.1  เปดเวทแีสวงหาความจริงรวมกันกับประชาชนในพ้ืนที่ โดยใหหนวยงานดานสื่อสารมวลชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รับฟงขอมูล ขอเทจ็จริงจากชุมชน เพ่ือนำเสนอตอสาธารณะ 

8.2 เปดชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบจากรัฐสูสาธารณชน และการเช่ือมโยงเครือขายการสื่อสารสอง
ทางรวมกันกับทุกภาคสวนใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิต เพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง
ดานภาษาไทย มลายู อังกฤษ และภาษาอาหรับ รวมทั้งการสื่อสารสังคมออนไลนอยางมีจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณ 

8.3 สงเสรมิบทบาทและศักยภาพของสื่อบุคคลที่ไดรับการยอมรับ และมีศักยภาพในการเขาถึงประชาชน
ในพ้ืนที่ ผูบรหิารระดับประเทศ องคกรระหวางประเทศ อันจะนำไปสูการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

8.4 ใหประชาชนมีโอกาสใชชองทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือการเสนอขอมูลขาวสารสถานการณความ
เปนจริงที่เกิดขึ้นดวยความรับผิดชอบรวมกัน และสงเสริมการพูดคุยเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง รวมทั้งการสรางสื่อเชิง
บวก และเปดพ้ืนที่ในการเสนอสื่อใหแกเยาวชนมากขึ้น 

8.5 รับรู รับฟงความคิดเห็นจากทุกกลุม และติดตามการแกไขปญหาของประชาชนอยางกวางขวางขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางความรวมมือกับตางประเทศและการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

9.1 เผยแพรขอเท็จจริงที่ถูกตองใหกับประเทศในโลกมุสลิมและตางประเทศ มีความเขาใจ 
และสนับสนุนการพัฒนา รวมทั้งการแกไขปญหาในพ้ืนทีใ่นแนวสันติวิธี เพ่ือไมใหมีการยกปญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใตเปนประเด็นสากลในเวทีระหวางประเทศ อาท ิองคการความรวมมืออิสลาม (OIC) 
สหประชาชาติ เปนตน รวมทัง้อาศัยความรวมมือของประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน OIC 
อาท ิอินโดนีเซีย มาเลเซีย เปนตน 
          9.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใตกับ 
ประเทศในโลกมุสลิม เพ่ือจะเปนกำลังสำคัญในการในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกจิของ จชต. 

9.3 ในมิติทางศาสนา สนับสนุนผูนำศาสนาในโลกมสุลิมซึง่เปนที่ยอมรับในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต มาใหความรูหลักการศาสนาอิสลามเพ่ือการแกไขปญหาของพ้ืนที่ ซึ่งปฏิเสธการใชความรุนแรงทุกรูปแบบ 

9.4 ใชศักยภาพของคนในจังหวัดชายแดนภาคใตที่ประสบความสำเร็จซึ่งพำนักอยูในตาง 
ประเทศ และสนับสนุนคนไทยที่พำนักอยูในประเทศมุสลมิเปนเครือขายหรือเปนทูตวัฒนธรรม ซึ่งจะมีสวน 
สวนในการพัฒนาสังคม การศกึษา ศาสนา และเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต อาท ิการอบรมให 
ความรูดานมัคคุเทศกแกผูที่พูดภาษาอาหรับและภาษามลายูได เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวจากประเทศโลก 
มุสลิม โดยเฉพาะตลาดสขุภาพ ซึ่งกลุมลูกคาจากประเทศตะวันออกกลางนิยมเดินทางมารักษาทางการแพทยและ
พักฟนเปนจำนวนมากในแตละป 

9.5 สงเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมสรางความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน ภายใตหลักการ “หน่ึงฐาน
การผลิต หน่ึงตลาด” ผานกรอบความรวมมือทวิภาคไีดแก กรอบยุทธศาสตรการพัฒนารวมสำหรับพ้ืนที่ชายแดน
ไทย- มาเลเซีย (JDS) กรอบความรวมมืออนุภูมิภาคตาง ๆ อาท ิกรอบความรวมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-
มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (IMT-GT) เปนตน 
 
 



 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ป (พ.ศ. 2561-2565) 

วิสัยทัศนจังหวัดนราธิวาส 
“เศรษฐกิจกาวหนา  นรานาอยู สูสนัติสุข” 

 
4.2 พนัธกิจ (Mission) 
  4.2.1 สรางมูลคาเพ่ิมใหแกภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายไดจากการคาชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การ
ทองเที่ยว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการทองเที่ยวและสรางความสัมพันธกับตางประเทศ  
 4.2.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสรางความรู ความเขาใจเพ่ือนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในการดำรงชีวิต 
 4.2.3 สรางความเช่ือมั่นดานความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินแกประชาชนและตอเจาหนาที่ของรัฐ           
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
4.3 เปาประสงค (Goal) 
  4.3.1 เปาประสงครวม : เศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเน่ืองย่ังยืน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การดำเนินชีวิต เช่ือมั่นในอำนาจรัฐ และมคีุณภาพชีวิตที่ดี 

4.3.2 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  1) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคาสินคาและบริการการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น  
  2) ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสิน และเช่ือมั่นในอำนาจรัฐ 
5. ประเด็นยทุธศาสตร (Strategic Issue)/กลยุทธ  

1) พัฒนาภาคการผลิต การคาชายแดน การทองเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเช่ือมโยงประชาคม
อาเซียน 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เสรมิสรางสันติสุขในพ้ืนที่ 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

1. พัฒนาภาคการผลิต การคา
ชายแดน ผลิตภัณฑทองถิ่น การ
ทองเที่ยวและการกีฬาเพ่ือ
เช่ือมโยงประชาคมอาเซียน    

 

 ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด มลูคาสินคาและ
บริการการคาชายแดน
เพ่ิมขึ้น  

 

1.1 พัฒนาดานชายแดน โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว 
และบริการ 

1.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานภาคเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพแกเกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุม
ผูผลิตสินคาชุมชนและผูประกอบการ อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs  ใหมีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต 
แปรรูป การรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ และ
เช่ือมโยงชองทางการตลาดรองรับการคาชายแดน
และประชาคมอาเซียน 

1.3 สงเสรมิและพัฒนาดานการทองเที่ยวใหมี
มาตรฐานสอดคลองกับบริบทของพ้ืนที่และ
เสริมสรางกิจกรรมกีฬาเพ่ือเช่ือมสัมพันธและ
สนับสนุนการทองเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1.4 เสรมิสรางความรวมมือในการพัฒนาทักษะ 
ฝมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถ
การทำงาน 

1.5 ยกระดับการพัฒนาพ้ืนที่เปนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีรายไดเพียงพอ
ตอการดำรงชีพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.1 สงเสรมิใหมีการขยายผลและประยุกตใช
แนวทางตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 สงเสรมิใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
ตามเกณฑมาตรฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและ
สอดคลองกับวิถีชุมชน 

2.3 เสรมิสรางความรู ความเขาใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนใหมีสุขภาพที่ดี สามารถ
พ่ึงตนเองได 

2.4 สงเสรมิอาชีพบนพ้ืนฐานขององครูดานภูมิ
ปญญาทองถิ่นใหสามารถสรางรายไดแกชุมชน 
และเสริมสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนถิ่น 

2.5 สงเสรมิ สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
แกไขปญหาดานภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อยางยั่งยืน 

2.6 สรางภูมิคุมกันใหกับเยาวชน สตรี และ
ผูดอยโอกาส และสนับสนุนใหสถาบันครอบครัว
เขามามีสวนรวมในการแกปญหาและพัฒนาชุมชน 

2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมี
ประสิทธิภาพ 



 

3. เสริมสรางสนัติสุขในพ้ืนที ่ ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพยสิน และ
เช่ือมั่นในอำนาจรัฐ 

 

 

 

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

3.2 สงเสรมิการอำนวยความเปนธรรมและสราง
ภูมิคุมกันแกคนกลุมเสี่ยง โดยการสรางพ้ืนที่ความ
ปลอดภัย เปดเวทีรับฟงความคิดเห็นเพ่ือแสวงหา
ทางออกจากความขัดแยง และเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกปญหาและ
พัฒนาพ้ืนที ่

3.3 พัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ของรัฐใหมี
ความเขมแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ในพ้ืนทีอ่ยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4 สงเสรมิการใชกระบวนการชุมชนเขมแข็งเพ่ือ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3.5 สงเสรมิการประชาสัมพันธในทุกมิติเพ่ือสราง
ภาพลักษณที่ดีของจังหวัดทั้งในและตางประเทศ 

 



 

แผนยุทธศาสตรอำเภอบาเจาะ 

วิสัยทัศน (VISION) 

“ เศรษฐกิจกาวหนา  บาเจาะนาอยู  สูสนัติสขุ ” 

พันธกิจ (MISSION)     

1. เสริมสรางความมั่นคงภายใน โดยการสรางความสมานฉันทและสันติสุขในชุมชน/หมูบาน 

2. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือสอดสองดูแลรักษาความปลอดภัย 

3. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน   

4. สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชน/หมูบาน รูจักการดำเนินชีวิตอยางเศรษฐกิจพอเพียง  

5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพดวยความเสมอภาคและเปนธรรม  

เปาประสงค (OBJECTIVES)               

1. เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและเช่ือมั่นในอำนาจรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร(STRATEGIC) ตามแผนยุทธศาสตรอำเภอบาเจาะ   

1. ดานการสงเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี และศลิปวัฒนธรรม 

2. ดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพการใหบริการแกประชาชน 

นโยบายการพฒันาของนายกองคการบรหิารสวนตำบลบาเจาะ (นายตอพา  อูแล) 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ 

วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 

1. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐานแบงออกเปน 

 1.1 ถนน ภายในตำบลจะไดรับการกอสราง การพัฒนาและปรับปรุงใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
อยางสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแกปญหาไวในแผนปฏิบัติการตามความตองการของ
ประชาคมและภายใตงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลพรอมกับประสานขอความรวมมือขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน 



 

 1.2 ไฟฟา ดำเนินการสำรวจผูที่ไมมีไฟฟาและขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาใหไดใชอยางทั่วถึงไฟฟา
สาธารณะทั้งของเกาละขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนนซอย ใหไดรับแสงสวางมากกวาในปจจุบันภายใตงบประมาณ
ขององคการบริหารสวนตำบล และกฎหมายที่ใหกระทำได 

 1.3 แหลงน้ำ จัดหาแหลงน้ำใชใหเพียงพอแกความตองการของประชาชนในการแกปญหาภัยแลง และ
วางแผนบริการน้ำใชแกประชาชนในฤดูแลงอยางทั่วถึง โดยประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

2. นโยบายดานการศึกษา 

 2.1 ใหการสนับสนุนการศึกษาระดับกอนปฐมวัยและปฐมวัยทั้งทางดานอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) วัสดุอุปกรณที่สงเสริมการเรียนการสอนพรอมจัดหาบุคลากรผูสอนเด็กระดับกอนปฐมวัยใหกับโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตำบลบาเจาะ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการจดัการศึกษาระดับสูงตอไป 

 2.2 สนับสนุนการเรียนรูนอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรปูแบบ เพ่ือเสริมสรางศักยภาพของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 
 2.3 สงเสรมิการเรียนรูของกลุมตางๆ ที่จัดต้ังขึ้นไมวาจะเปนการเรียนรูทางดานวิชาชีพ ดานวิชาการ ดาน
ทักษะของกลุมตางๆ 
 2.4 สงเสรมิใหมีที่อานหนังสือประจำหมูบานตามความเหมาะสมของหมูบาน 
 2.5 สงเสรมิและสนับสนุนอุปกรณการศึกษาใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนใหกับนักเรียนตามความ
จำเปน 
 2.6 สงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมของตาดีกาและมัสยิดตามความจำเปน 
 2.7 มอบทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดี ยากจน กำพรา 
 2.8 สงเสรมิและสนับสนุนใหสมาชิก องคกร และประชาชนที่มีความประสงคอยากเรียนรูทุกรูปแบบ 
 2.9 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมวิชาความรูแกนักศึกษา เพ่ือสอบเขามหาวิทยาลัยทั้งดานสามัญ และ
ศาสนาตอไป ตลอดจนประชาชนที่มีความประสงคจะทดสอบดานการศึกษาทุกระดับช้ัน 
 2.10 สงเสรมิและสนับสนุนการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.11 ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมความรูและประสบการณใหกับกลุมองคกร นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน 
 2.12 สงเสรมิสนับสนุนการเรียนรูใหกับผูนำทองถิ่น ทองที่ ผูนำศาสนา ผูนำชุมชนดวยการอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน (แบบอยางที่ประสบความสำเร็จ) 



 

3. นโยบายดานการเมืองการปกครอง 

 3.1 เนนการทำงานแบบมีสวนรวม โดยผานความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมูบาน หรือระดับตำบล
แลวแตกรณ ี

 3.2 สงเสรมิประชาคมเขมแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม สงเสริมการประชุมการ
แกปญหาในพ้ืนฐานของประชาคม 

 3.3 สงเสรมิความสามัคคีในหมูคณะ ทำงานอยางบูรณาการทั้งฝายปกครอง ผูนำชุมชน ผูนำหมูบาน ผูนำ
ศาสนา และผูนำกลุมตางๆ 

 3.4 สงเสรมิการจัดกิจกรรมการเรียนรูทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงานแกสมาชิกองคการ
บริหารสวนตำบล ผูนำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 

4. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 4.1 สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆภายในตำบลที่ใชงบประมาณ และการจัดกิจกรรมตางๆของ
กลุม 

 4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรูแกกลุมอาชพีเสริมทักษะในการทำงานใหเขมแข็ง 

 4.3 ประสานงานกับหนวยงานอื่นในการเสริมสรางความรูใหความชวยเหลือกลุมอาชีพตางๆ 

 4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายไดใหกับเกษตรกรเพื่อเปนการเพิ่มรายได และแกไข
ปญหาความยากจนระดับหนึ่ง 
 4.5 สำรวจผูวางงาน ผูมีรายไดนอย เพือ่ข้ึนทะเบียนไวและสงใหกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดหางานใหตรงตามความตองการของผูวางงานตอไป 

5. นโยบายดานสาธารณสุข 

 5.1 รวมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แตละหมูบานจัดทำโครงการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน
ทุกระดับ และสงเสริมใหมีการตรวจสุขภาพประจำปทุกคนตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 5.2 เฝาระวังและแกไขปญหาพรอมปองกันโรคติดตอตางๆตามประกาศของทางราชการอยางสม่ำเสมอ 
 5.3 สนับสนุนดานงบประมาณตามโครงการดานสาธารณสุข 
 5.4 สนับสนุนการแกปญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
 5.5 สงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ อสม.หมูบานอยางทั่วถึง 
 5.6 ทัศนศึกษาดูงานใหกลุม อสม.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูและปฏิบัติงานตอไป 

6. นโยบายดานการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 

 6.1 จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาระหวางหมูบานทุกป 
 6.2 สงเสรมิการออกกำลังกายแกเด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณกีฬาตามความตองการแกผูเลน
และสภาพพ้ืนที่ของหมูบาน 
 6.3 รวมกับประชาชนผูนำหมูบานจัดงานประเพณีตางๆหรือสนับสนุนงบประมาณอยางตอเน่ือง 
 6.4 สงเสรมิกจิกรรมทางศาสนาทุกมัสยิดในพ้ืนที่ตำบลบาเจาะ โดยเนนใหเยาวชนเขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมมากขึน้ 



 

 6.5 สงเสรมิกจิกรรมวันสำคญัทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการ 
 6.6 สงเสรมิและสนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกหมูบาน 
 6.7 สงเสรมิและสนับสนุนใหมีสนามกีฬาทุกหมูบาน 
 6.8 จัดซื้อสนามกีฬาของ อบต. (สนามกีฬากลางของ อบต.) 
 6.9 สงเสรมิกจิกรรมทางศาสนาของประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 
 6.10 สงเสรมิและสนับสนุนอุปกรณการเลนกีฬาใหกับนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพ้ืนที่ทุกรูปแบบ 

7. นโยบายดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 7.1 บำรุงรักษาแหลงน้ำตามธรรมชาติอยางตอเน่ือง 
 7.2 รณรงคเลอืกกำจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บขยะและการทิ้งขยะใหเปนที ่
 7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมูบาน 
 7.4 สนับสนุนการปลูกตนไมทุกหมูบานเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธ์ิใหกับประชาชนทั่วไป 
 7.5 คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.6 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณมัสยิด ตาดีกา โรงเรียน ถนน 

8. นโยบายดานสวัสดิการสังคมสงเคราะห 

 8.1 สำรวจจำนวนผูสูงอายุ จัดทำบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการชวยเหลือตอไป 
 8.2 สำรวจคนพิการ ผูดอยโอกาส เพ่ือจัดหางบประมาณชวยเหลือตอไป 
 8.3 จัดต้ังงบประมาณชวยเหลือในกรณีเกดิอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 8.4 สงเสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
 8.5 สงเสรมิสนับสนุนชวยเหลือต้ังแตเกิดจนตาย ตามความเหมาะสมและจำเปน 

9. เรื่องอ่ืนๆ 

 9.1 จัดกิจกรรมตางๆและโครงการตางๆที่อาจจัดทำขึ้นตามความประสงคของประชาคม โดยมุงเนนยึด
ผลที่ไดใหเกิดประโยชนตอสวนรวมเปนหลัก 
 9.2 จัดทำโครงการตางๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชนของประชาชนในตำบล 
 9.3 จัดกิจกรรมตางๆเพ่ือบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนๆ 
 9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรโดยเนนการใหการบริการ ความรวดเร็วถูกตองโปรงใส 
ตรวจสอบได 
 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน สถานที่ต้ังขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ ใหรมรืน่สะอาด สวยงาม 

 การกำหนดยุทธศาสตรและนโยบายที่กลาวมาไดวางอยูบนความพ้ืนฐานความเปนจริงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและสถานการณปจจุบัน เพ่ือใหการดำเนินการบรรลุเปาหมายตามกรอบ
นโยบายที่กำหนดและอำนาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตำบล 

 นโยบายในการบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะจะดำเนินไปไดก็
ตองไดรับความรวมมือจากประชาชนในตำบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ ขาราชการ ลูกจาง
ในองคกรและผูนำชุมชน ขาพเจาจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความถูกตอง ซื่อสัตยสุจริตโปรงใส 
ตรวจสอบไดและความสามัคคีเปนที่ต้ังในการบริหารงาน 

 



 

๑๐.  แผนพัฒนาตำบลบาเจาะ 
 วิสัยทัศน (Vission) 
อบต.บาเจาะ มุงสู  “การบรหิารดวยหลักธรรมาภิบาล  สงเสริมประเพณีวัฒนธรรม   เสรมิสรางคุณภาพชีวิต  
คูเศรษฐกิจกาวหนา   สังคมสันติสุข  สูประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาตำบลบาเจาะใหมีโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังตำบล 
2. พัฒนาตำบลบาเจาะ ใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. พัฒนาศักยภาพขององคกรและประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย และการมีสวนรวมในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่น 
5. สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ประยุกต ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
จุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา 
1. ระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบล ที่ไดมาตรฐานและครอบคลุม 
   ทั้งตำบล เตรียมกาวสูประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได ที่มั่นคงและย่ังยืน การบริการสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษาและ 
    การสาธารณสุขอยางทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด  
    มีประสทิธิภาพ 
3. ประชาชนมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงานดาน 
    การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. สงเสริมการคา การลงทุน ผลิตภัณฑชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในทองถิ่น เตรียมกาวสูประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ สงเสริมการใชพลังงานทดแทน ตลอดจนทั้งอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดลอม 
6. ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น รกัษาไวซึ่งอัตลักษณของ 
    ทองถิ่น 
7. การบริหารจัดการองคกรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่    ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่    ดานสังคมและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่    ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทนุพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่     ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่    ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่    ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม  สนับสนุน  
ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเปนรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกำหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดาน
สุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังน้ี  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองไดพิจารณาบรรจุ

ไวในแผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวน
จังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจ
หนาที่  แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดานดังน้ี    

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

ทองเที่ยว  การจัดทำการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสมุ  ปญหายาเสพติด 
๖ )   ด า น ก า ร เม ือ ง  เช น   ค น ใน ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม สี ว น ร ว ม ก ล ุม อ ง ค ก ร  ย งั ไ ม แ ข ็ง แ ร ง พ อ  
๗)  ดานการจดัระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘ )   ด า น ก า ร ศ กึ ษ า  เช น   ป ร ะ ช า ช น ส ว น ให ญ ม กี า ร ศ กึ ษ า ต ่ำ ไ ม ม ีค ว า ม ร ูเพ ีย ง พ อ  

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

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 



 

๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดต้ังกลองวงจรปด  การ
ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 

   
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ดวนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เรื่อง  การ
สำรวจขอมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  โดยใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหความสำคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ำ โดย
ใหควสามสำคัญกับขอมูลดารเกษตร  เชน ประเภทพืชที่ปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปน
ตน  ขอมูลดานแหลงน้ำ เชน ปริมาณน้ำฝน  แหลงน้ำธรรมชาติ  แหลงน้ำที่มนุษยสรางขึ้น  เปนตน  โดยจัดทำ
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  
โดยไดเนนใหทองถิ่นแกไขปญหาใหกับชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ำ  โดยใหจัดทำเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงตองประชาคมทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให
ชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ำเพ่ือเทศบาลจะไดนำบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปตอไป โดยกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดรวมกับสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวนตำบลแหงประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจขอมูล
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  
ทั้งน้ีใหทองถิ่นอำเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสำรวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือแกไขปญหา
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลที่ตองสำรวจมีดังน้ี  
 สวนที่ ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนที่ ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนที่ ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
 สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนที่ ๕ : ความตองการในการทำเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการที่หมูบาน/ชุมชนเสนอ 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 

สวนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการดำเนนิงาน 

 

แบบท่ี 1 การกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไมมี 

การดำเนินงาน 
สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   
1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น    
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่น 

   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสม่ำเสมอ    
4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น    
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น    

. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

   

สวนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสำคัญของทองถิ่นมาจัดทำฐานขอมูล    
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผน    

. 9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาทองถิ่น 

   

 10. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง  
        กับศักยภาพของทองถิ่น 

   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
      กับยุทธศาสตรจังหวัด 

   

12. มีการกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน    
13. มีการกำหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น    
14. มีการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกำหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด    
16. มีการอนุมติัและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
17. มีการจัดทำบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร    
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร    



 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ 
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สวนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5  ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครง 
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

- - - - 4 2,717,000 78 76,888,700 - - 82 79,614,000 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานงาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต 

73 10,843,316 73 10,843,316 77 11,492,596 77 11,492,596 77 11,492,596 377 56,164,420 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 19 6,665,000 95 33,325,000 



 

 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565 รวม  5  ป 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรมและทองเท่ียว 

10 1,440,000 10 1,440,000 12 1,590,000 12 1,590,000 12 1,590,000 56 7,650,000 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 9 1,350,000 45 6,750,000 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 19 1,687,500 95 8,437,500 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

17 
11,210,00

0 
11 

11,210,00
0 

18 
11,240,00

0 
18 

12,240,00
0 

18 
12,240,00

0 
88 58,140,000 

รวมทั้งหมด 147 33,195,816 147 33,195,816 158 36,401,096 232 
111,913,79

6 
154 35,025,096 838 250,081,620 



 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร 

จำนวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวน
โครงการที่อยูใน

ระหวาง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ไมได 

ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวน 
โครงการที่มี 
การเพ่ิมเติม 

จำนวน 
โครงการ 
ทั้งหมด 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

0 0 - - 2 100 - - - - 2 100 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

11 39.28 - - 17 60.71 - - - - 28 100 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

4 44.44 - - 5 55.55 - - - - 9 100 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
วางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ทองเที่ยว 

0 0 - - 3 100 - - - - 3 100 

5. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

0 0 - - 0 0 - - - - 2 100 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานดานศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

5 50.00 - - 5 50.00 - - - - 10 100 

7. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

4 44.44 - - 5 55.55 - - - - 9 100 

รวม 24 38.09 - - 39 61.90 - - - - 63 100 



 

5. การเบิกจายงบประมาณป พ.ศ. 2564 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

0 0 - -   

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานงานสงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

6,337,572 76.58 - -   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 

285,400 3.44 - -   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการวางแผน การ
สงเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและทองเที่ยว 

0 0 - -   

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

0 0 - -   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานดานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

748,250 9.04 - -   

7. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
904,030 10.92 - - 

 

 

รวม 8,275,252 100 - - 8,275,252 100 
 

หมายเหตุ : ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 
 



 

สรุปผลการดำเนนิงานสถานการณเบิกจายงบประมาณแยกรายโครงการแตละยทุธศาสตร ประจำป 2564 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก
พรอมประตูทางเขา บริ เวณที่ทำการ
องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ หมูที่ 7 
บานดูกูสุเหรา ตำบลบาเจาะ 

750,000 - ตามขอ้บญัญตั ิ ไมได
ดำเนินการ 

2 โครงการวางทอระบายน้ำ คสล. พรอมบอ
พัก สายอัตตอฮีรียะห (หลังปอเนาะ) หมูที่ 
3 บานดูกู ตำบลบาเจาะ 

450,000 - ตามขอ้บญัญตั ิ ไมได
ดำเนินการ 

 รวม 2 โครงการ 1,200,000 -  



 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 โค ร งก า รป ฐ ม นิ เท ศ เด็ ก เล็ ก แ ล ะ
ผูปกครองศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบือ
เจาะ 

10,000 9,960 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

2 โครงการเปดโลกกวางสูการเรียนรู 10,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

170,060 129,550 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

4 คาอาหารเสริม (นม) 365,995 364,732 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

5 โครงการอาหารกลางวัน 676,000 622,060 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

6 โครงการจัดการเรียนการสอนอานอัลกุ
รอานหลักสูตรกรีออาตี 

202,500 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน
หลักสูตรกีรออาตี 

90,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

42,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

9 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ต้ังครรคกอนวัยอันควร 

10,000 9,950 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

10 โครงการรณรงคและแกไขปญหายาเสพ
ติด to be number one (ศนูยเพ่ือนใจ
วัยรุนในชุมชน/หมูบาน) ทลูกระหมอม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สริวัิฒนา
พรรณวดี 

36,000 - ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ยาตานภัยมะเร็งเตานม 

42,000 - ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

 



 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

12 โครงการอบรมใหความรูการกำจัด
ขยะมูลฝอย 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

13 โครงการอบรมใหความรูโรคติดตอ
และไมติดตอ 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

14 โครงการอบรมคายเยาวชนตนแบบ
ตานภัยยาเสพติด 

80,000 - ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

15 โครงการชุมชนสานใจหวงใยผูสูงอายุ 
และผูพิการ 

40,000 29,920 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

16 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะผูนำกลุมสตร ี

80,000 - ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

17 โครงการสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

18 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กดอยโอกาสตำบลบาเจาะ 

50,000 50,000 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

19 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติฯ 

200,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

20 โครงการเฝาระวังและปองกันการ
แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง ไ ว รั ส โค วิ ด -
19(Covid-19) 

30,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 



 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต (ตอ) 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

21 โครงการฝกอบรมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผูสูงอายุ 
 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

22 โครงการสานสัมพันธสายใยรกั 
สรางครอบครัวอบอุน ชุมชน
เขมแข็ง 
 

30,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

23 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมสตรี 
 

38,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

24 โครงการศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

30,000 30,000 ตามขอบญัญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

25 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
 

60,000 25,500 ตามขอบญัญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

26 เบ้ียยังชีพคนพิการ 
 

1,603,200 1,657,800 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

27 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ
 

3,800,000 3,403,100 ตามขอบญัญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

28 เงินสมทบกองทุนหลักประกนั
สุขภาพระดับทองถิ่น 
 

72,828 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

 รวม 28 โครงการ 7,848,583 6,332,572   

 



 

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบรอย 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 เลือกต้ังขององคการบริหารสวนตำบล
บาเจาะ 

600,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

2 โครงการต้ังจุดตรวจบริการประชาชน
ชวงเทศกาลตางๆ 

30,000 7,650 ตามขอบัญญัติ ดำเนนิการแลวเสร็จ 

3 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน(อปพร) 

100,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

4 โครงการรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

20,000 9,650 ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

5 โครงการชวยเหลือและบรรเทาความ
เดือดรอนสำหรับผูประสบสาธารณภัย 
 

200,000 249,150 ตามขอบัญญัติ ดำการแลวเสร็จ 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุผู
พิการและดอยโอกาส 

30,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

7 โครงการเรียนรูสิท ธิและหน าที่ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

20,000 18,950 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลวเสร็จ 

8 โครงการทำดีเพ่ือพอ 20,000 - ตามขอบญัญัติ ไมไดดำเนินการ 

9 โครงการปกปองสถาบันสำคัญของชาติ 20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

 รวม 9 โครงการ 1,040,000 285,400   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและ 
การทองเที่ยว 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ กาว
ทัน Thailand 4.0  
 

20,000 - ตามขอบญัญัติ ไมไดดำเนินการ 

2 โครงการเกษตรพอเพียง 65,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

3 ปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดำร ิ 15,000 - ตามขอบญัญัติ ไมไดดำเนินการ 

 รวม 3 โครงการ 100,000 -   

 

 
 
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพฒันาดานการบริหารจัดการและการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาติและ             

สิ่งแวดลอม  
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบกิจาย ที่มา 

1 โครงการฝกอบรมใหความรูการกำจัด
ขยะมูลฝอย 
 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

2 ปลูกปาตานภาวะโลกรอนเฉลิมพระ
เกียรติ 
 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

 รวม 2 โครงการ 40,000 -   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 จัดงานประเพณี วัฒนธรรม(อาซู รอ
สัมพันธ) 
 

30,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

2 โครงการเมาลิดสัมพันธองคการบริหาร
สวนตำบลบาเจาะ 
 

180,000 179,720 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

3 โครงการรอมฎอนสมัพันธตำบลบาเจาะ 
 

160,000 159,230 ตามขอบัญญัติ โอนลด
งบประมาณ 

4 โครงการถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นจาก
ผูรูสูเด็กและเยาวชน 
 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

5 ตาดีกาสัมพันธตำบลบาเจาะ 
 

110,000 110,000 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

6 โครงการแขงขันกีฬา อบต.บาเจาะ ตาน
ภัย ยาเสพติดประจำป 
 

120,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

7 โครงการบรรยายธรรมสัญจร 50,000 50,000 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

8 โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูรอน 250,000 249,300 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

9 โครงการวัฒนธรรมประจำตำบลบาเจาะ 50,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

10 โครงการแขงขันกีฬาและสงนักกีฬาเขา
รวมแขงขันกีฬา 

30,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

 รวม 10 โครงการ 1,000,000 748,250   

 



 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจาย ที่มา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรทองถิ่น 

250,000 190,830 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

2 โครงการฝกอบรมขอมูลขาวสาร
แก บุคลากรและประชาชนใน
ตำบล 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

3 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 100,000 669,500 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

4 คาใชจายในการดำเนินการจาง
องคกรหรือสถาบันที่เปนกลางมา
ส ำ ร ว จ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผูรับบริการ ตามมิติการประเมินที่ 
ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต. กำหนด 
 

20,000 20,000 ตามขอบัญญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

5 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

6 โค ร งก า รอ อ ก ห น ว ย  อ บ ต .
เคลื่อนที่บริการประชาชน 
 

20,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

7 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 
 

10,000 - ตามขอบัญญัติ ไมไดดำเนินการ 

8 จัดซื้อที่ดิน 1,000,000 - ตามขอบญัญัติ ไมไดดำเนินการ 

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 23,700 ตามขอบญัญัติ ดำเนินการแลว
เสร็จ 

 รวม 9 โครงการ 1,470,000 904,030 

 รวมทั้งหมด 63 โครงการ 12,282,998  



 
 

 

แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คำชี้แจง:  แบบที่ 3/1  เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดำเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กำหนดไว และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละ  
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  
2.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน  2  พฤศจิกายน 2563 
สวนที่ 2  ยุทธศาสตรและโครงการในป 2563 
3.  ยุทธศาสตรและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจำนวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2 0 0 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 28 11 39.28 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบรอย 9 4 44.44 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 3 0 0 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 0 0 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 10 5 50.00 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

9 4 44.44 

รวม 63 24 38.09 
 

ยุทธศาสตรและโครงการที่ปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ป 2564 
จำนวน 63 โครงการ แตโครงการที่ปฏิบัติจริง ต้ังแตเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564 
จำนวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.09 แสดงวาองคการบริหารสวนตำบลบาเจาะสามารถดำเนินการได
ตามแผนไมนอยกวารอยละ 50 แตอยูในเกณฑที่ตองปรับปรุง 

 
 
 
 



 
 

 

สวนท่ี 4  การตดิตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจและหนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน จะตองดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งน้ี  แผนพัฒนาทองถิ่นจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการ
กำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือใหการ
จัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองได
ตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปของจังหวัดและ
ตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะนำไปสูการจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถิ่นไดอยาง
แทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังน้ัน  องคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ  จึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นำไปสูการ  บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสูแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ 
ป  ไทยแลนด ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  ดังน้ี     

 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ 

ประเด็นการพจิารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยทุธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พื้นฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ต้ังของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกต้ัง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกต้ัง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒) 2 

(๔) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลกึ ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถิ่นโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรยีนรู เพ่ือแกไขปญหาสำหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๓) 2 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของ
ผูบริหารทองถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
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(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบั
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) 2 

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

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสงัคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มผีลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 2 

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

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
8 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

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

(๑๐) 8 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน คะแนน 



 
 

 

พิจารณา เต็ม ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 4 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทำตามอำนาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเหน็ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการใหบรรลวิุสัยทัศนน้ัน 

(๕) 5 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสูผลสำเรจ็ทางยุทธศาสตร  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสูการทำโครงการพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(๕) 5 

ความเช่ือมโยงองครวมที่นำไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น จะตองดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนดไว  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ี     

 
แนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ประเด็นการพจิารณา คะแนน 

๑.  การสรปุสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการต้ังงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ย่ังยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาที่จะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 



 
 

 

แนวทางเบื้องตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

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

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไปปฏิบัติในเชงิ
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ังเอง
วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ไดกำหนดไวเทาไร จำนวนที่ไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอำนาจหนาที่ที่ไดกำหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ปไปปฏิบัติในเชงิ
คุณภาพ 

๑) การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามทีไ่ดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งทีก่ระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในมิติตางๆ จน
นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐ 7 



 
 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.1 ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
๕.๒  กำหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓  เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูการต้ัง
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 
 
 
 

ความชัดเจนของช่ือโครงการ  (๕) 4 
โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

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

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 
  

(๕) 
 
 
  

4 
 
 
  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

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

(๕) 4 

โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกำเนิดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึง
ออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถิ่นตองเปนโครงการ
เช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกำหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) 5 

เปนโครงการที่ดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

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

(๕) 4 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



 
 

 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

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

(๕) 4 

ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ ต้ังไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคำนึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได (๓) ระบุสิ่งที่ตองการดำเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83 
 
 

 
 

 



 
 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562  

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลบาเจาะในภาพรวม 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
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 

(    )  มัธยมศกึษาตอนตน  (    )  มัธยมศกึษาตอนปลาย 
(    )  ปวช. ,ปวส. ,อนุปริญญา (    )  ปรญิญาตรี 
(    )  สูงกวาปริญญาตร ี  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ................................ 

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

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

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดำเนนิงานขององคการบริการสวนตำบลบาเระใตในภาพรวม 
โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับของการประเมินตามสภาพความเปนจรงิ 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

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

     

8.  ประชาชนไดรับประโยชนจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม      

 

 

 



 
 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงาน 
ขององคการบริหารสวนตำบลบาเระใตในแตละยุทธศาสตร 

โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชอง ระดับของการประเมินตามสภาพความเปนจรงิ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพืน้ฐาน 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.ความพอเพียง ทั่วถึง ของถนนภายในหมูบาน       
2.การดูแลบำรุง รักษาถนนของอบต.บาเระใต      
3.การใหบริการน้ำใชแกประชาชนในพ้ืนที ่      
4.ความเพียงพอและความสะอาดปลอดภัยของน้ำที่ใชบริการ      
5.ความเพียงพอของไฟฟา แสงสวางบริเวณถนนสายตางๆ      
6.การซอม บำรุง ดูแลรักษา อุปกรณไฟฟาสาธารณะของ อบต.บาเระใต      
7.การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

     

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

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

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.การสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาส  

     

2.การสงเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัด
กิจกรรมแขงกีฬาและสนับสนุนอุปกรณกีฬา  

     

3. การใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพ      
4. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน      
5. การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

     

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



 
 

 

3. ยุทธศาสตรดานการจัดระเบยีบชุมชน/สงัคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.  การสงเสรมิและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน
ของ อบต.บาเระใต 

     

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

     

5.  การใหความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ประชาชน 

     

6.  การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของ ประชาชนในทองถิ่นได 

     

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

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

4. ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทนุพาณชิยกรรมและการทองเที่ยว 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.การใหความสำคัญในการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว      
2.การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของ ประชาชนในทองถิ่น 

     

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

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

 

 

 

 



 
 

 

5. ยุทธศาสตรดานการบริหารการจัดการและการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.  การใหความสำคัญในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     

2.  การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่นได 

     

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

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

6. ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.  การสงเสรมิ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น      
2.  การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

     

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

7. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หัวขอ 

ระดับความพงึพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
2 

นอย
ที่สุด 

1 

1.การใหความสำคัญกับการรบัรูขอมูลขาวสารประชาชน      
2.อบต.มีระบบใหบริการที่ทนัสมัย รวดเร็วและมีประสทิธิภาพ      
3.เจาหนาที่ บุคลากร บริการประชาชนเปนอยางดี        
4.การบริหารจัดการองคกร(อบต.)เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล      
5.การดำเนินโครงการเปนประโยชนตอประชาชนและสามารถแกไข
ปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

     

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

 



 
 

 

สวนท่ี 5 สรปุผลการพัฒนาทองถ่ิน 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องคการบริหารสวนตำบลไดดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน
การพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไข
ปญหาใหกับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนาน้ันจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป   
  โดยเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนสามปขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ขอ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาทองถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องคการบริหารสวนตำบลใชการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำใหทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดำเนินงานขององคการบริหาร

สวนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการ 

4.4 ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
๔.4.๑  ผลกระทบนำไปสูอนาคต 

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


 
 

 

การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใชขอมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา
ทองถิ่นน้ัน จะตองดำเนินการใหสอดคลองกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหนวยงานดังกลาวขางตน ตลอดจน
องคการบริหารสวนตำบลจะตองกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น และ
องคประกอบอ่ืนๆ ของหนวยงานใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติอีกทางหน่ึงดวย สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นที่ผานมีผลกระทบที่อาจทำใหแผนพัฒนาทองถิ่น
น้ันไมมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเทาที่ควร  ซึ่งอาจเปนสวนหน่ึงที่ทำใหไมสามารถบริหารจัดการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของงานหรือโครงการได อีกทั้งอาจไมเช่ือมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปได อันจะทำใหผูบริหารทองถิ่นไมสามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมไดและไม
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพอีกทางหน่ึงดวย  ซึ่งสวนหน่ึง
มีองคประกอบดังตอไปน้ี 

๑. การขาดขอมูลที่เช่ือถือได ในการวางแผนจำเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ  เพ่ือนำมาพิจารณากำหนด
จุดมุงหมายและกิจกรรมตาง ๆ ที่จะดำเนินงาน แตถาขณะที่มีการวางแผนน้ัน กลุมทำงานไดขอมูลที่มาจาก
แหลงที่เช่ือถือไมได จะทำใหการวางแผนน้ันเกิดการผิดพลาด ฉะน้ันขอมูลนับวาเปนปจจัยสำคัญในการ
กำหนดแผนงานเปนอยางย่ิงการวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมที่จะทำงานใน
เชิงรับมากกวาเชิงรุก เขาจะไมสามารถทำการวางแผนที่ดีไดเลย ฉะน้ันผูวางแผนจะตองเปนบุคคลที่มีความคิด
ริเริ่มและเปนคนที่มีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไวไดอยาง
เหมาะสมและเขาใจการดำเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

๒. การวางแผนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทำใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวาถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนที่
กำหนดขึ้นอาจจะเปนแผนที่ใชไมได จึงกลาวไดวาการวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังน้ัน ถาการจัดการไมจัดงบประมาณ
คาใชจายอยางเพียงพอในการวางแผน ไมยอมใชเวลาใหพอเพียงคิดเพียงวาเสียเวลาสิ้นเปลืองแลวผลของแผน
ที่จะออกมาดีน้ัน ยอมเปนไปไมได 

๓. การดำเนินการภายในองคการที่เขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนำความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะน้ันผูวางแผนจำเปนตองมีการยึดหยุนการดำเนินการในบาง
กรณีบาง ซึ่งจะนำผลดีมาสูองคการ 

๔. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหน่ึงที่เปนขอจำกัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณตาง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในองคการธุรกิจตาง ๆ ทั่วโลกเปนผลกระทบอยางตอเน่ืองมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง ฉะน้ันผูวางแผนไมสามากรถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได อาจจะนำไปสูการตอตาน
จากกลุมคนงานและทัศนคติเชนน้ีจะสงผลตอกระบวนการวางแผนที่เกิดขึ้นขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจำกัดมาจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดเพราะ

ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทำนายและคาดการณ เชน การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือ
ภัยธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทำใหการดำเนินงานตามแผนประสบ
ปญหายุงยากไดหลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 
  



 
 

 

การวางแผนประกอบดวยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการดวยกัน  คือ 
๑. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ (Contridution to 

PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสำคัญวาเปาหมายของแผนทุก
แผนที่กำหนดขึ้นน้ันจะตองเกื้อหนุนและอำนวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธ์ิ
ผล หลักการน้ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือใหวัตถุประสงคของกลุมบุคคลที่
รวมกันในองคการบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสำเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยาง
จริงใจ 

๒. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการ
จัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอนขั้นตอนอ่ืน ทั้งน้ี
เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน ๆ ดำเนินไปดวยความสอดคลอง 

๓. การวางแผนเปนหนาที่ของผูบริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเปนงาน
ของผูบริหารทุกระดับที่จะตองทำแลวแตขอบเขตของอำนาจหนาที่ที่แตกตางกัน ทั้งน้ีเพราะผูบริหารในระดับ
ที่ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานที่ตนกระทำอยูใหประสบความสำเร็จใหแกสมาชิกในองคกร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนน้ันผูวางแผนจะตองคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนอยางประหยัด
คุมคา เชน การใชเวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการ 
หลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการน้ีนับวามีสวนสำคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการ
ประสบความเจริญกาวหนา 
  สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในปน้ีถือวาเปนปแรกที่ตองดำเนินการปรับปรุงใหเปนไป
ตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ของที่ผานมาพบวา  โดยสวนใหญการออกรับฟงความคิดเห็นหรือการจัดทำเวทีประชาคมในภาพรวมของ
ตำบลเพ่ือรวบรวมขอมูลนำมาจัดทำเปนแผนพัฒนาทองถิ่นน้ันประชาชนในพ้ืนที่จะใหความสำคัญกับการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเปนสวนมาก สาเหตุหน่ึงพบวามีการใหความรูและความเขาใจจากเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบล  สำหรับในปที่ผานมาองคการบริหารสวนตำบลไดมีการ
ประสานงานกับผูนำทองถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งน้ี เพ่ือใหผูนำทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการ
จัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากขึ้น และมีการกระตุนจากผูนำชุมชนในพ้ืนที่ไปยังประชานในพ้ืนที่ใหเห็น
ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ไดรับทราบขอมูลวาเมื่อมีการออก
ประชาคมหรือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว โครงการทุกโครงการจะนำไปบรรจุไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล ซึ่งหากไมมีโครงการหรือกิจกรรมน้ันไมสามารถดำเนินการได อีกทั้งใน
การรับฟงความคิดเห็นในการจัดทำเวทีประชาคม องคการบริหารสวนตำบลไดรายงานผลการดำเนินการในปที่
ผานมาและโครงการของหมูบานบางโครงการที่ไมอาจดำเนินการไดทั้งน้ีเน่ืองจากมีขอจำกัดในเรื่องของ
งบประมาณที่จะดำเนินการ ดังน้ัน  ขอสรุปที่ไดจากการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบล
น้ัน พบวา  โครงการหรือกิจกรรมน้ันมีมากเกินไปไมสอดคลองกับการจัดทำขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป  ทั้งน้ี มีขอจำกัดในเรื่องของวงเงินที่จะดำเนินการ เพราะสวนหน่ึงของงบประมาณจะนำไปใชในการ
บริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ดวย เชน รายจายประจำ รายจายในการดำเนินการ  และรายจายเพ่ือการพัฒนา  
ดังน้ัน  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นตองรวมกันวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการออก
ประชาคมหรือดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนวาโครงการน้ันสอดคลองตามแนวทางการพัฒนาทองถิ่นของ



 
 

 

องคการบริหารสวนตำบล น้ันหรือไม  ประชาชนไดรับผลประโยชนอะไรบางจากโครงการน้ัน รวมถึงวงเงิน
งบประมาณที่จะดำเนินการวาจะสามารถดำเนินการไดหรือไม  เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตำบล
หรือไม  และหากโครงการน้ันมีความจำเปนจะตองดำเนินการยังมีหนวยงานอ่ืนที่ทางองคการบริหารสวน
ตำบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดไดหรือไม สอดคลอง
ตามอำนาจหนาที่ขององคการบริหารจังหวัด และเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
เหลาน้ีคือขอจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลที่เจาหนาที่ผูรับผิดชอบนำ
ผลกระทบเหลาน้ีมาวิเคราะหเพ่ือนำไปสูการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นไดเปนอยางดี 

๔.4.๒  ขอสังเกต  ขอเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น และไดวิเคราะหผลการพัฒนาในการ

จัดทำแผนพัฒนาน้ัน มีขอสรุปที่ไดจากผลกระทบขององคประกอบตางๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นแลว 
ซึ่งสรุปวาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน มีประโยชนตอองคการบริหารสวนตำบลเน่ืองจากแผนพัฒนา
ทองถิ่นจะเปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตำบล ไดพิจารณาแกไขปญหาตางๆ อยางรอบคอบ
และใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดำเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผลทั้งในเชิง
สนับสนุน  และเปนอุปสรรคตอกัน  เพ่ือใหองคการบริหารสวนตำบล นำมาตัดสินในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารขององคการบริหารสวนตำบล  ใหมีประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสาธารณะสูงสุด  และประชาชนไดรับประโยชนอยางทั่วถึง  โดยใชทรัพยากรทางการบริการอยาง
เต็มที่ โดยเจาหนาทีผูรับผิดชอบมีขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองนำมาจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นแลว มีดังน้ี 

๑) การกำหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชนผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 
 ๒)  การรับฟงความคิดเห็น  เปนตัวช้ีถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
ประชาชนผูรับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา  เปนตัวช้ีวัดถึงความพรอมในการแกปญหาใหกับ
ประชาชนผูรับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปดกวางใหสาธารณชนไดรับทราบและมี
สวนรวมในการตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแกปญหา  เปนตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแกไขปญหา  การใหความสำคัญ
และการกำหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไมละเลยเพิกเฉยตอปญหาจาก
มาตรการที่ผูบริหารโครงการนำมาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ  และความสอดคลองกับ
ปญหาหลัก 
 ๕)  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวช้ีวัดถึงความตองการของ
ผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู  อาทิ  คำรองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดำเนินโครงการ  หรือไดรับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการซึ่งจะเปนตัวช้ีวัดความสอดคลองในการดำเนินโครงการและสนองตอบตอความตองการ
ของประชากรเปาหมาย 
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	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.) (
	(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) และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น 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
	2. นโยบายด้านการศึกษา
	2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัยทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบาเจาะ เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป
	3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง
	3.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบลแล้วแต่กรณี
	3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมการแก้ปัญหาในพื้นฐานของประชาคม
	3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา และผู้นำกลุ่มต่างๆ
	3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร
	4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
	5. นโยบายด้านสาธารณสุข
	6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี
	7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
	9. เรื่องอื่นๆ
	การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมาได้วางอยู่บนความพื้นฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่กำหนดและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
	นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะจะดำเนินไปได้ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ข้าราชการ ลูกจ้างในองค์กรและผู้นำชุมชน ข้าพเจ้าจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความถ...
	ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
	ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563
	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้ข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ...


