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คำนำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12(3) และ  ข้อ ๑๔  ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในเดือนธันวาคมของทุกปี มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 

ดังนั้น   เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ  จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.บาเจาะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในเดือน ธันวาคม เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะและคณะกรรมการ หวังเป็นว่ารายงานผลการติ ดตามฉบับนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาอบต.บาเจาะ  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ 



 

สารบัญ 
 
 
เร่ือง                     
 
ส่วนที ่ ๑  บทนำ           
 
ส่วนที ่ ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย      

     และแนวทางการพัฒนาอบต.บาเจาะ 
 
ส่วนที่  ๓  ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   
              

ส่วนที่  ๔  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑    
     (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
            และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  
  
ส่วนที่  5  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
             
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ส่วนที ่ ๑ 
 

บทนำ 
 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 

พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจำกัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อ
การทำงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ  ๕ 
ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ  
๕)  ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน  
 
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้
ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 



 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) 
ดำเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่
เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการ เข้าถึงโครงการของ
กลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดำเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการดำเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวาง
ระบบติดตามไม่จำเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมีระบบติด
ตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส 
หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา
ติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น 
เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การ
ประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผน
หรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกท้ัง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด 
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศท่ีจะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะดำเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการดำเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดทำเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่ง
ประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม – 
ธันวาคม  ๒๕๕๙) ขึ้น  ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องดำเนินการ   
(๑)  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล



 

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาอบต.  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  จึงได้ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  (ตุลาคม 61 – 
กันยายน 62  )   ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกอบต.ทราบ  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่
เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่สำคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดทำงบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ   และประมาณการรายจ่าย และให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการคำนวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้
เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน
ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงินสะสม หรือ
เงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
และงบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่  ทำให้
ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุด
ท่ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ
ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผล
ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดี
ยิ่ง     



 

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น   ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ดำเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  ได้กำหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

ผังขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปคกรงส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทางในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
๕ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้ อ ง (relevance) ความพ อ เพี ย ง 

(adequacy)  ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่  

และเปน็ห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผน
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนว
ทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 



 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภั ย  
ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหล่งน้ำในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สู งอายุ   ผู้ พิการ ผู้ป่ วยเอดส์   

ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดำรงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกทำลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกำจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ำเลียลดลง  การระบายน้ำดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
ชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สิน เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

 (๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม ่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการของอปท. ซึ่งส่งผลไปถึงการ
พัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามี
ผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดำเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  



 

๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  อำเภอ  เนื่องจากในเขตอบต.นั้นมี
หมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบต.และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นกา
รวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูร
ณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดข้ึนได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถทำได้
หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ   
➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
 
๕.๔  ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๕.๕  สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๕.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
กำหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิน่  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนี้ 

 (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นำไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการดำเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดำเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 
มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์
ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การนำ
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเที่ยบ  การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  นำมาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



 

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนสามปี  แผนการ
ดำเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิ การติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของอบต. ดังนี้   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย
ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต.ใน 
               ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของอบต.บาเจาะในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการของอบต.บา

เจาะ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทำงาน  กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 
 
 
 

๗.  เครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 
 

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


 

 
 
 

๑)  ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ  ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น 

๔)  ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือนำมาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานใหม่
มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำ
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่    
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทำการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทำการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรค
เหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสทิธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 
 
 
 
 
 

๘.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



 

 
 
 

๑.  นายแวหามะ  อูแล   สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ            ประธาน 
๒.  นางมัณฑนา  ตาเห สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ    
๓.  นายต่วนมะสาแล๊ะ  ต่วนหม๊ะ  สมาชิกสภา อบต.บาเจาะ   กรรมการ 
๔.  นายอับดุลฮาลิม  ลามะทา  ผู้แทนประชาคมทองถิ่น   กรรมการ 
๕.  นายอาลีย๊ะ  วาและ   ผู้แทนประชาคมทอ้งถิ่น   กรรมการ 
๖. ท้องถิ่นอำเภอบาเจาะ   ผู้แทนหน่วยงานราชการ   กรรมการ 
๗.  สาธารณะสุขอำเภอบาเจาะหรือตัวแทน ผู้แทนหน่วยงานราชการ             กรรมการ 
๘.  นายธีรวิทย์  จามะ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
9.  นายอาแว  ลีแมง   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐.  นายรัสดี  อาแว   ปลัด อบต.บาเจาะ   เลขานุการฯ 
๑๑.  นายนิอับดุลเลาะห์  เจ๊ะแว  หัวหน้าสำนักปลัดฯ   ผช.เลขานุการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.บาเจาะ 
 
 



 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดทำแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการดำเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้กำหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากข้ึน  รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดทำงบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา 
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็น
หลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่   สมดุล  และการพัฒนาอย่าง
ยัง่ยืน”    

 
 



 

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดำเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแขง็  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ทำ  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จำหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   



 

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกทัง้ยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ดำเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผล
อย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน
หรือค้ายาเสพติดหากพบให้ดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 



 

๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริม หน่วยงานที่  รับผิดชอบนำผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บำบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ดำเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ดำเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน
ที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ตำแหน่ งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระทำผิด 

๒.๒)  กำหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กำหนด... 
 
๒.๓)  กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  สำรวจและจัดทำข้อมูลการกระทำผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทำข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดทำข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ดำเนินคดีกับผู้กระ 

ทำผิดตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดทำ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 



 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด   

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ.2558-2561 (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) 

วิสัยทัศน์  

“ประตูการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สู่อาเซียนตอนใต้” 

เป้าประสงค์รวม 

1.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในกลุ่มประเทศอาเซียน 

2.สร้างมูลค่าเพ่ิมภาคบริการสินค้าเกษตร ฮาลาล และพัฒนาบุคลากร  เพ่ือสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 
ยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐานระหว่างประเทศ รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 

ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

  การขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การ
พัฒนาไว้ 4 ยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับความสำคัญดังนี้ 

1. พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้ายางพารา ทั้งระบบการผลิต การแปรรูป และช่องทางการตลาด 

1.1 ส่งเสริมผลิตต้นตอพ้ืนเมือง แปลงจำหน่ายพันธุ์มาตรฐาน การบริหารจัดการ และเพ่ิมความรู้
เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

1.2 เพ่ิมประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร กลุ่มเครือข่าย ผู้ประกอบการทุกระดับของ
ยางและผลิตภัณฑ์ยางให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต การแปรรูป /ไม้ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางให้
ได้มาตรฐาน 

1.4 ส่งเสริมช่องทางการตลาดยางและผลิตภัณฑ์ยาง /ไม้ยางพารา สู่นานาชาติ 

 1.5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและเผยแพร่องค์ความรู้ในการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง 

1.6 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน แหล่งทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่ายางและ
ผลิตภัณฑ์ยาง และจัดตั้ง Rubber City 

2. พัฒนาสินค้าและบริการฮาลาลให้มีมูลค่าเพ่ิมตามห่วงโซ่อุปทานและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับและสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจฮาลาล อย่างเป็นระบบ 

2.2 ส่งเสริม พัฒนา เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับและปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพของวัตถุดิบเพ่ือ
รองรับการขยายตัวด้านฮาลาล 



 

2.3 สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการให้ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลและสากล 

2.4 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและผุ้ประกอบการในการขับเคลื่อน 

2.5 เพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้าฮาลาลสู่สากล 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 

3.2 พัฒนาระบบตลาดและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

3.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน และเป็นภูมิอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด 

3.4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดนเชิงวัฒนธรรม 

4. ส่งเสริมและพัฒนา การค้า การลงทุน และทรัพยากรมนุษย์ เชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาโครงข่ายคมนาคม ระบบโลจิสติกส์ และระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

4.2 พัฒนาด่านชายแดน/เมืองชายแดน/เขตเศรษฐกิจให้สามารถรองรับการค้าชายแดน 

           4.3 พัฒนาและเพ่ิมศัยกภาพทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                     
           4.4 ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage 
Industry) ให้มีความเข้มแข็ง 

4.5 สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558-256 (ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้(ศอ.บต.)  

วิสัยทัศน์/พันธกิจ เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความ
เสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง กลับคืนสู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์หลัก น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และหลัก
รัฐประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 ซึ่งวางไว้สำหรับการปฏิบัติราชการ มากำหนดกรอบยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหารด้วยการมีส่วนร่วมและบูรณาการแก้ไขปัญหาพื้นที่พิเศษ 

1.1 น้อมนำหลักรัฐประศาสโนบายของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ข้อที่ 1 ที่ได้ทรงฯ วางไว้ว่า “วิธีปฏิบัติการอย่างใด 
เป็นทางให้พลเมืองรู้สึกเห็นไปว่าเป็นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลกิหรือ 

แก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งทำให้เห็นเป็นการ 



 

อุดหนุนศาสนามหมัดได้ยิ่งดี” มาใช้ในการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามหลักรัฐ
ประศาสโนบายของรัชกาลที่ 6 และส่งเสริมให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ 

ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

1.3 จัดตั้งสถาบัน เพ่ือทำหน้าที่พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการจัดการโครงการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านบริหารบุคลากร อาคาร
สถานที่ให้เหมาะสม 

1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

1.6 การบริหาร การพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการบูรณาการการร่วมกับทุกภาคส่วน 
รวมทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยากรในการบริหารงานร่วมกัน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ วัฒนธรรม ประเพณ ีและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน 

1.7 นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนา และติดตามประเมินผล รวมทั้งการ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน ในการร่วมสร้างสันติสุข 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้นำศาสนา ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งผู้นำท้องที ่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำ
สตรี ผู้นำเยาวชน พลังมวลชนให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างงานสร้างอาชีพ ให้มีรายได้ รวมถึง
การปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพ้ืนที่ 

2.2 สนับสนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านจัดตั้งกลุ่มเยาวชน เพ่ือทำกิจกรรม
ด้านสันติสุขในชุมชน 

2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กร คณะกรรมการหมู่บ้าน วัด มัสยิด เป็นองค์กรในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

2.4 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนเมืองให้ปลอดภัยจาก
เหตุการณ์ระเบิดรุนแรงหรือกรณีระเบิดพร้อมกันหลายจุด 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนมาตรการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ศาสนสถาน ศาสนบุคคล 
บุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือลดจำนวนการก่อเหตุลง 

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้
เสียในการศึกษารูปแบบการปกครองท้องถิน่ในรูปแบบพิเศษท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

พ้ืนที่ภายใต้รัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างพ้ืนที่และสภาพแวดล้อมเพื่อแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

3.1 เผยแพร่แนวคิด ทฤษฎีด้านสันติวิธีและองค์ความรู้ในการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีให้กับ
เจ้าหน้าทีภ่าครัฐและองค์กรภาคประชาชนให้เป็นกระแสหลักในการสร้างสังคมสันติวิธี 

3.2 รณรงค์ปรับทัศนคติและความคิด ความเชื่อของผู้ที่มีความเห็นต่างและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพูดคุยเพ่ือสันติภาพโดยได้รับหลักประกันความปลอดภัยจากรัฐอย่างทั่วถึง 

3.3 สร้างพ้ืนที่ทีม่ีสภาวะแวดล้อมเหมาะสม และเอ้ือต่อการพูดคุยของผู้เห็นต่างร่วมทั้งรับทราบปัญหา
และความต้องการของผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบ เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ และลดความหวาดระแวง และ
ตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกัน ภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม 

3.4 ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ ต่อผู้มีความเห็นต่างกับรัฐ ที่ประสงค์ร่วมกันแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการช่วยเหลือทางกฎหมาย อำนวยความเป็นธรรม เยียวยา ฟ้ืนฟูด้านจิตใจ แก่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และอ่ืนๆ 

3.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนและผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ตระหนัก
และเคารพคุณค่าของลักษณะเฉพาะ ทางศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือขจัดและ
ป้องกันเงื่อนไขท่ีจะนำไปสู่ความรุนแรงได้ 



 

3.6 จัดตั้งและสนับสนุนองค์กรเครือข่ายภาครัฐ ประชาชนเพ่ือเป็นแกนกลาง ในการขับเคลื่อนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีอย่างต่อเนื่องทั้งใน
และต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

4.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษา รวมถึงพัฒนาบุคลากร พัฒนาสื่อและเทคโนโลยี พัฒนาอุทยานการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง 

4.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมทางศาสนาพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลาม และศาสนาอ่ืนๆ เพ่ือ
นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการเรียนรู้สันติศึกษา ตลอดจนส่งเสริมบทบาทขององค์กรทางศาสนามีส่วน
ร่วมในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย อัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น และสร้างสันติสุข
ในพ้ืนที่ 

4.3 ฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์รักษาและเผยแพร่อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนให้เป็นพลังสร้างสรรค์พหุวัฒนธรรม 

4.4  พัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู ภาษาอาหรับ และภาษาต่างประเทศที่
สำคัญ 

          4.5 พัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ โดยการจัดตั้งวิทยาลัยอิหม่าม มหาวิทยาลัยอิสลามของรัฐ การจัดตั้ง
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ การศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนไทยในประเทศมุสลิม รวมถึงการพัฒนาระบบบริหาร
กิจการฮัจญ์และกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่ 

4.6 สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและบรูณาการทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การ
อำนวยความเป็นธรรม การบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมนำหลักศาสนาหรือยุติธรรมชุมชน ในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง การเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรง 

5.1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความเป็นจริงใน
พ้ืนที ่ตลอดจนส่งเสริมการนำเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ มาสนับสนุนในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

5.2 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไกในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็งรวมทั้ง
การให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นธรรม ทุกเรื่อง 

5.3 ปฏิรูป และเร่งปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ 

5.4. พัฒนากระบวนการยุติธรรมชุมชน หรือยุติธรรมทางเลือกให้เข้มแข็งโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการแก้ไขในพ้ืนที่โดยเฉพาะมิติด้านศาสนา 



 

5.5 พัฒนาระบบ และแนวทางปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาวิถีชีวิตของประชาชน 
และเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

5.6 พัฒนาระบบการช่วยเหลือเยียวยาแก่บุคคลทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย อย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม มี
ประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพ้ืนที่ วิถีชีวิตและ ความต้องการของประชาชน 

6.1 ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก โดยเฉพาะพืชประจำถิ่น (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน 
และไม้ผล) และการส่งเสริมการประมงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ 

6.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การบริการและระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน (Logistic) สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร อุตสาหกรรม การพาณชิย์ และการบริการให้คุ้มค่ากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6.4 สร้างมูลค่าเพ่ิม (Value added) ในสินค้าและบริการให้เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

6.5 กำหนดมาตรการพิเศษที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว กีฬาและผู้ด้อยโอกาส 

7.1 ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และสร้างเครือข่ายผู้ด้อยโอกาส ผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งแสวงหา
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 

7.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน โดยใช้ศาสนา กีฬา แพทย์ สาธารณสุข และครอบครัว
เข้มแข็ง 

7.3 จัดตั้งสถาบันหรือโรงเรียน หรือสถานพยาบาลเฉพาะสำหรับเยียวยาหรือฟ้ืนฟูผู้ด้อยโอกาส และผู้
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 

7.4 สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับบริการสวัสดิการสังคมอย่างทัว่ถึงและเท่าเทียม 

7.5 สนับสนุนและส่งเสริมกีฬาด้านการจัดกิจกรรมการแข่งขัน อุปกรณ์กีฬา และสนามกีฬา ทั้งกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่อย่างครบวงจร 

7.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร 
แหล่งท่องเที่ยว ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ 
 



 

ยุทธศาสตร์ที ่8 การสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 

8.1  เปิดเวทีแสวงหาความจริงร่วมกันกับประชาชนในพื้นที่ โดยให้หน่วยงานด้านสื่อสารมวลชนทั้ง
ภาครัฐและเอกชน รับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากชุมชน เพ่ือนำเสนอต่อสาธารณะ 

8.2 เปิดช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบจากรัฐสู่สาธารณชน และการเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารสอง
ทางร่วมกันกับทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ วิถีชีวิต เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้ง
ด้านภาษาไทย มลายู อังกฤษ และภาษาอาหรับ รวมทั้งการสื่อสารสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรม และมี
จรรยาบรรณ 

8.3 ส่งเสริมบทบาทและศักยภาพของสื่อบุคคลที่ได้รับการยอมรับ และมีศักยภาพในการเข้าถึงประชาชน
ในพ้ืนที ่ผู้บริหารระดับประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

8.4 ให้ประชาชนมีโอกาสใช้ช่องทางการสื่อสารทุกรูปแบบ เพ่ือการเสนอข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ความ
เป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน และส่งเสริมการพูดคุยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างสื่อเชิง
บวก และเปิดพ้ืนที่ในการเสนอสื่อให้แก่เยาวชนมากขึ้น 

8.5 รับรู้ รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม และติดตามการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างกว้างขวางข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
9.1 เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้กับประเทศในโลกมุสลิมและต่างประเทศ มีความเข้าใจ 

และสนับสนุนการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ในแนวสันติวิธี เพ่ือไม่ให้มีการยกปัญหาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้เป็นประเด็นสากลในเวทีระหว่างประเทศ อาท ิองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 
สหประชาชาติ เป็นต้น รวมทั้งอาศัยความร่วมมือของประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งมีบทบาทสำคัญใน OIC 
อาท ิอินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น 
          9.2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับ 
ประเทศในโลกมุสลิม เพ่ือจะเป็นกำลังสำคัญในการในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของ จชต. 

9.3 ในมิติทางศาสนา สนับสนุนผู้นำศาสนาในโลกมุสลิมซึ่งเป็นที่ยอมรับในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ มาให้ความรู้หลักการศาสนาอิสลามเพ่ือการแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ ซึ่งปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ 

9.4 ใช้ศักยภาพของคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบความสำเร็จซึ่งพำนักอยู่ในต่าง 
ประเทศ และสนับสนุนคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมุสลิมเป็นเครือข่ายหรือเป็นทูตวัฒนธรรม ซึ่งจะมีส่วน 
ส่วนในการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และเศรษฐกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ อาทิ การอบรมให้ 
ความรู้ด้านมัคคุเทศก์แก่ผู้ที่พูดภาษาอาหรับและภาษามลายูได้ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวจากประเทศโลก 
มุสลิม โดยเฉพาะตลาดสุขภาพ ซึ่งกลุ่มลูกค้าจากประเทศตะวันออกกลางนิยมเดินทางมารักษาทางการแพทย์และ
พักฟ้ืนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 

9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้หลักการ “หนึ่งฐาน
การผลิต หนึ่งตลาด” ผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีได้แก่ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นท่ีชายแดน
ไทย- มาเลเซีย (JDS) กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ กรอบความร่วมมือสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย-
มาเลเซีย-อินโดนีเซีย (IMT-GT) เป็นต้น 
 
 



 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาส 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

วิสัยทัศน์จังหวัดนราธิวาส 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า  นราน่าอยู่ สู่สันติสุข” 

 
4.2 พันธกิจ (Mission) 
  4.2.1 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการผลิตทุกสาขา เพ่ิมรายได้จากการค้าชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยว และการกีฬาเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  
 4.2.2 ยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนโดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเพ่ือนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 
 4.2.3 สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินแก่ประชาชนและต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ           
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
4.3 เป้าประสงค์ (Goal) 
  4.3.1 เป้าประสงค์รวม : เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องยั่งยืน ประชาชนมีความปลอดภัยใน
การดำเนินชีวิต เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4.3.2 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
  1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มูลค่าสินค้าและบริการการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  
  2) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และเชื่อม่ันในอำนาจรัฐ 
5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)/กลยุทธ์  

1) พัฒนาภาคการผลิต การค้าชายแดน การท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือเชื่อมโยงประชาคม
อาเซียน 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

1. พัฒนาภาคการผลิต การค้า
ชายแดน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การ
ท่องเที่ยวและการกีฬาเพ่ือ
เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน    

 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด มูลค่าสินค้าและ
บริการการค้าชายแดน
เพ่ิมข้ึน  

 

1.1 พัฒนาด่านชายแดน โครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อำนวยความสะดวกเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และบริการ 

1.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาคเกษตรและเพ่ิม
ศักยภาพแก่เกษตรกร  สถาบันเกษตรกร กลุ่ม
ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและผู้ประกอบการ อาทิ 
วิสาหกิจชุมชน OTOP และ SMEs  ให้มีขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการทั้งการผลิต 
แปรรูป การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และ
เชื่อมโยงช่องทางการตลาดรองรับการค้าชายแดน
และประชาคมอาเซียน 

1.3 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่และ
เสริมสร้างกิจกรรมกีฬาเพ่ือเชื่อมสัมพันธ์และ
สนับสนุนการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 

1.4 เสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทักษะ 
ฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมโอกาสและขีดความสามารถ
การทำงาน 

1.5 ยกระดับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีรายได้เพียงพอ
ต่อการดำรงชีพและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

2.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลและประยุกต์ใช้
แนวทางตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน 

2.3 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี สามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

2.4 ส่งเสริมอาชีพบนพื้นฐานขององค์รู้ด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้สามารถสร้างรายได้แก่ชุมชน 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรม
ประเพณีพื้นถิ่น 

2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาด้านภัยพิบัติและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 

2.6 สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนให้สถาบันครอบครัว
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 

2.7 พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพ 



 

3. เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และ
เชื่อมั่นในอำนาจรัฐ 

 

 

 

3.1 พัฒนากำลังภาคประชาชน และองค์กร
ภาครัฐ (ชคต. ชคบ. ชรบ. และ อรม.) ให้มี
ศักยภาพในการคุ้มครองและรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง จากสถานการณ์การก่อ
เหตุรุนแรงในพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ส่งเสริมการอำนวยความเป็นธรรมและสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่คนกลุ่มเสี่ยง โดยการสร้างพื้นที่ความ
ปลอดภัย เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อแสวงหา
ทางออกจากความขัดแย้ง และเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาพื้นที่ 

3.3 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.4 ส่งเสริมการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

3.5 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในทุกมิติเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดทั้งในและต่างประเทศ 

 



 

แผนยุทธศาสตร์อำเภอบาเจาะ 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ เศรษฐกิจก้าวหน้า  บาเจาะน่าอยู่  สู่สันติสุข ” 

พันธกิจ (MISSION)     

1. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน โดยการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในชุมชน/หมู่บ้าน 

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้าน รู้จักการดำเนินชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียง  

5. พัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

เป้าประสงค์ (OBJECTIVES)               

1. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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. นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐานแบ่งออกเป็น 

 1.1 ถนน ภายในตำบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก ปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการตามความต้องการของ
ประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมกับประสานขอความร่วมมือขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 



 

 1.2 ไฟฟ้า ดำเนินการสำรวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าและขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงไฟฟ้า
สาธารณะทั้งของเก่าละขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนนซอย ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบันภายใต้งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล และกฎหมายที่ให้กระทำได้ 

 1.3 แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำใช้ให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ
วางแผนบริการน้ำใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง โดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. นโยบายด้านการศึกษา 

 2.1 ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัยทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) วัสดุอุปกรณ์ท่ีส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อมจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยให้กับโรงเรียนใน
พ้ืนที่ตำบลบาเจาะ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป 
 2.2 สนับสนุนการเรียนรู้นอกสถานที่ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนและ
ประชาชนทั่วไป 
 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทางด้านวิชาชีพ ด้านวิชาการ ด้าน
ทักษะของกลุ่มต่างๆ 
 2.4 ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน 
 2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามความ
จำเป็น 
 2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของตาดีกาและมัสยิดตามความจำเป็น 
 2.7 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี ยากจน กำพร้า 
 2.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิก องค์กร และประชาชนที่มีความประสงค์อยากเรียนรู้ทุกรูปแบบ 
 2.9 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเพ่ิมวิชาความรู้แก่นักศึกษา เพ่ือสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั้งด้านสามัญ และ
ศาสนาต่อไป ตลอดจนประชาชนที่มีความประสงค์จะทดสอบด้านการศึกษาทุกระดับชั้น 
 2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.11 ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์ให้กับกลุ่มองค์กร นักศึกษา เยาวชน 
และประชาชน 
 2.12 ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนด้วยการอบรม ทัศน
ศึกษาดูงาน (แบบอย่างที่ประสบความสำเร็จ) 



 

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

 3.1 เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้าน หรือระดับตำบล
แล้วแต่กรณี 

 3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนในการทำกิจกรรมของประชาคม ส่งเสริมการประชุมการ
แก้ปัญหาในพ้ืนฐานของประชาคม 

 3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ทำงานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำ
ศาสนา และผู้นำกลุ่มต่างๆ 

 3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารงานแก่สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

 4.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลที่ใช้งบประมาณ และการจัดกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่ม 
 4.2 จัดศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการทำงานให้เข้มแข็ง 
 4.3 ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 4.4 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ือเป็นการเพิ่มรายได้ และแกไ้ข
ปัญหาความยากจนระดับหนึ่ง 
 4.5 สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือจัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้านจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
ทุกระดับ และส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีทุกคนตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
 5.2 เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรคติดต่อต่างๆตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข 
 5.4 สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
 5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 
 5.6 ทัศนศึกษาดูงานให้กลุ่ม อสม.เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้และปฏิบัติงานต่อไป 

6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
 6.1 จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี 
 6.2 ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความต้องการแก่ผู้เล่น
และสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
 6.3 ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้านจัดงานประเพณีต่างๆหรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
 6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกมัสยิดในพ้ืนที่ตำบลบาเจาะ โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมากข้ึน 



 

 6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการ 
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกหมู่บ้าน 
 6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสนามกีฬาทุกหมู่บ้าน 
 6.8 จัดซื้อสนามกีฬาของ อบต. (สนามกีฬากลางของ อบต.) 
 6.9 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่ 
 6.10 ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์การเล่นกีฬาให้กับนักเรียน เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ีทุกรูปแบบ 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 7.1 บำรุงรักษาแหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 7.2 รณรงค์เลือกกำจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บขยะและการทิ้งขยะให้เป็นที่ 
 7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดินภายในหมู่บ้าน 
 7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป 
 7.5 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.6 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมัสยิด ตาดีกา โรงเรียน ถนน 

8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
 8.1 สำรวจจำนวนผู้สูงอายุ จัดทำบัญชีเพ่ือจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป 
 8.2 สำรวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เพื่อจัดหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป 
 8.3 จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย 
 8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
 8.5 ส่งเสริมสนับสนุนชว่ยเหลือตั้งแต่เกิดจนตาย ตามความเหมาะสมและจำเป็น 

9. เรื่องอ่ืนๆ 
 9.1 จัดกิจกรรมต่างๆและโครงการต่างๆที่อาจจัดทำข้ึนตามความประสงค์ของประชาคม โดยมุ่งเน้นยึด
ผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
 9.2 จัดทำโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในตำบล 
 9.3 จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ 
 9.4 พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรโดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็วถูกต้องโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
 9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ให้ร่มรื่นสะอาด สวยงาม 

 การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมาได้วางอยู่บนความพ้ืนฐานความเป็นจริงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบ
นโยบายที่กำหนดและอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะจะดำเนินไปได้ก็
ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ในองค์กรและผู้นำชุมชน ข้าพเจ้าจะดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส 
ตรวจสอบได้และความสามัคคีเป็นที่ตั้งในการบริหารงาน 
 



 

๑๐.  แผนพัฒนาตำบลบาเจาะ 
 วิสัยทัศน์ (Vission) 
อบต.บาเจาะ มุงสู่  “การบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล  ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม   เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
คู่เศรษฐกิจก้าวหน้า   สังคมสันติสุข  สู่ประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาตำบลบาเจาะให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร และผังตำบล 
2. พัฒนาตำบลบาเจาะ ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. พัฒนาศักยภาพขององค์กรและประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณ 
    ภัย และการมีส่วนร่วมในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ประยุกต์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบจราจร ผังตำบล ที่ได้มาตรฐานและครอบคลุม 
   ทั้งตำบล เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มั่นคงและยั่งยืน การบริการสวัสดิการสังคม กีฬานันทนาการ การศึกษาและ 
    การสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ตลอดทั้งการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
    มีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปฏิบัติงานด้าน 
    การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนในท้องถิ่น เตรียมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5. พัฒนาระบบการจัดการขยะ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 
6. ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของ 
    ท้องถิ่น 
7. การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่     ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่    ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  
๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการกำหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้าน
สุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองได้พิจารณาบรรจุ

ไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอำนาจ
หน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ำ  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ำเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรม ให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดทำการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำไม่มีความรู้เพียงพอ 

 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 

๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การ
ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

   
๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  
หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การ
สำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ โดย
ให้ควสามสำคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็น
ต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ เช่น ปริมาณน้ำฝน  แหล่งน้ำธรรมชาติ  แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดทำ
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ  โดยให้จัดทำเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ื อให้
ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ำเพ่ือเทศบาลจะได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจั งหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจข้อมูล
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องสำรวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการทำเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

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

 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

 

แบบท่ี 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะ
ทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดำเนินงาน 
ไม่มี 

การดำเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

✓   

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ✓   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ✓   

6. 6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

✓   

ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล ✓   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ✓   

9. 9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

✓   

1 10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง  
        กับศักยภาพของทอ้งถิ่น 

✓   

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
      กับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

✓   

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ✓   
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น ✓   
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ✓   
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด ✓   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ✓   
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ ✓   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✓   



 

แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
2561 – 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

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

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

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



 

 
จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

ยุทธศาสตร์ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม  5  ปี 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรมและท่องเที่ยว 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

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. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
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 

รวมท้ังหมด 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. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน 
โครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวน
โครงการที่อยู่ใน

ระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการที่
ไม่ได้ 

ดำเนินการ 

จำนวน 
โครงการ 

ที่มีการยกเลิก 

จำนวน 
โครงการที่มี 
การเพ่ิมเติม 

จำนวน 
โครงการ 
ทัง้หมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3 75 - - 1 25 - - - - 4 100 

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

18 62.06 - - 11 37.93 - - - - 29 100 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 33.33 - - 5 55.55 1 11.11 - - 9 100 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชย 
กรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2 66.66 - - 1 33.33 - - - - 3 100 

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2 100 - - - - - - - - 2 100 

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7 63.63 - - 3 27.27 1 9.09 - - 11 100 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 

3 42.86 - - 4 57.14 - - - - 7 100 

รวม 38 58.46 - - 25 38.46 2 3.07 - - 65 100 



 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2,722,141 22.16 - - 2,722,141 22.16 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

7,240,857 58.95 - - 7,240,857 58.95 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

835,000 6.79 - - 835,000 6.79 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิช
ยกรรมและท่องเที่ยว 

100,000 0.81 - - 100,000 0.81 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

40,000 0.32 - - 40,000 0.32 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

905,500 7.37 - - 905,500 7.37 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 
440,000 3.58 - - 

 
440,000 3.58 

รวม 12,282,998 100 - - 12,282,998 100 
 

หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
 



 

สรุปผลการดำเนินงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณแยกรายโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ ประจำปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการถมดินเพ่ือก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์บริเวณที่ดินองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาเจาะ 

1,188,000 1,174,000 ตามข้อบัญญัติ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต สายดาแลปอเนาะ หมู่ที่ 
7 

468,000 467,000 ตามข้อบัญญัติ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3 โครงการปรับปรุงถนนแบบผิวจราจรแอส
ฟัลล์ติกคอนกรีต สายเปาเบาะ หมู่ที่ 5 

720,000 717,500 ตามข้อบัญญัติ ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

4 โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า 346,141 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ได้
ดำเนินการ 

 รวม 4 โครงการ 2,722,141 2,358,500  



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

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

10,000 9,960 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

2 โครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ 10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

156,870 148,980 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4 ค่าอาหารเสริม (นม) 371,743 371,743 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

5 โครงการอาหารกลางวัน 700,000 653,800 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

6 โครงการจัดการเรียนการสอนอ่านอัลกุ
รอานหลักสูตรกรีออาตี 

132,500 81,000 ตามขอ้บัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

7 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนการสอนอัลกุรอาน
หลักสูตรกีรออาตี 

90,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

42,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรค์ก่อนวัยอันควร 

10,000 9,950 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

10 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด to be number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวัฒนา
พรรณวดี 

36,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

11 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

42,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

12 โครงการอบรมให้ความรู้การกำจัด
ขยะมูลฝอย 

20,000 19,350 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

13 โครงการอบรมให้ความรู้โรคติดต่อ
และไม่ติดต่อ 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

14 โครงการอบรมค่ายเยาวชนต้นแบบ
ต้านภัยยาเสพติด 

100,000 98,400 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

15 โครงการชุมชนสานใจห่วงใยผู้สูงอายุ 
และผู้พิการ 

40,000 40,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

16 โครงการทัศนศึกษาดูงานแกนนำ
เยาวชนสร้างจิตสำนึก รักบ้านเกิด 

60,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนนิการแล้วเสร็จ 

17 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ทักษะผู้นำกลุ่มสตรี 

80,000 79,470 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

18 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

19 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เด็กด้อยโอกาสตำบลบาเจาะ 

50,000 49,600 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

20 โครงการสนับสนุนเด็กและเยาวชน
คลินิคสอนฟุตบอล 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

21 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพผู้สูงอายุ 
 

30,000 29,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

22 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษา
ปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียน 
 

50,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

23 โครงการสานสัมพันธ์สายใยรัก 
สร้างครอบครัวอบอุน่ ชุมชน
เข้มแข็ง 
 

30,000 29,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

24 โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 
 

40,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

25 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

30,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

26 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

60,000 30,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

27 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
 

1,528,800 1,528,800 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

28 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

3,388,800 3,259,400 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

29 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 
 

72,144 72,144 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 รวม 29 โครงการ 7,240,857 6,540,597   

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 เลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล
บาเจาะ 

480,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

2 โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน
ช่วงเทศกาลต่างๆ 

35,000 5,620 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร) 

200,000 200,000 ตามขอ้บัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

4 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

5 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนสำหรับผู้ประสบสาธารณภัย 
 

- - ตามข้อบัญญัต ิ โอนลดงบประมาณ 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้
พิการและด้อยโอกาส 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการเรียนรู้สิทธิและหน้ าที่ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

20,000 19,750 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

8 โครงการทำดีเพ่ือพ่อ 20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

9 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 9 โครงการ 835,000 225,370   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและ 
การท่องเที่ยว 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ก้าว
ทัน Thailand 4.0  
 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ  

2 โครงการเกษตรพอเพียง 60,000 59,950 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

3 ปลูกหญา้แฝกตามแนวพระราชดำริ 20,000 19,500 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 รวม 3 โครงการ 100,000 79,450   
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ             

สิ่งแวดล้อม  
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัด
ขยะมูลฝอย 
 

20,000 19,350 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

2 ปลูกป่าต้านภาวะโลกร้อนเฉลิมพระ
เกยีรติ 
 

20,000 19,500 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

 รวม 2 โครงการ 40,000 38,850   
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 จัดงานประเพณี วัฒ นะรรม(อาซูรอ
สัมพันธ์) 
 

30,000 29,970 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

2 โครงการเมาลิดสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบาเจาะ 
 

200,000 199,750 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

3 โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ 
 

-  ตามข้อบัญญัต ิ โอนลด
งบประมาณ 

4 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก
ผู้รู้สู่เด็กและเยาวชน 
 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

5 ตาดีกาสัมพนัธ์ตำบลบาเจาะ 
 

110,000 110,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

6 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.บาเจาะ ต้าน
ภัย ยาเสพติดประจำปี 
 

120,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการบรรยยายธรรมสัญจร 60,000 37,350 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

8 โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 285,000 124,350 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

9 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000 29,050 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

10 โค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม ท า ง กี ฬ า แ ล ะ
นันทนาการ 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

11 โครงการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

30,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 11 โครงการ 905,000 550,470   

 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

หมายเหตุ งบประมาณ
อนุมัติ  

เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานบุคลากรท้องถิ่น 

250,000 248,240 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

2 โครงการฝึกอบรมข้อมูลข่าวสาร
แก่บุ คลากรและประชาชนใน
ตำบล 

20,000 19,350 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

3 โครงการจัดทำแผนที่ภาษี 100,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

4 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางมา
ส ำ ร ว จ ค ว า ม พึ งพ อ ใจ ข อ ง
ผู้รับบริการ ตามมิติการประเมินที่ 
ก.จ ก.ท หรือ ก.อบต. กำหนด 
 

20,000 20,000 ตามข้อบัญญัต ิ ดำเนินการแล้ว
เสร็จ 

5 โครงการประชาคมเพ่ือจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

6 โค ร งก ารอ อ ก ห น่ ว ย  อ บ ต .
เคลื่อนที่บริการประชาชน 
 

20,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

7 โครงการสนับสนุนการจัดทำแผน
ชุมชน 
 

10,000 - ตามข้อบัญญัต ิ ไม่ได้ดำเนินการ 

 รวม 7 โครงการ 440,000 287,950 

 รวมทั้งหมด 65 โครงการ 12,282,998 10,081,187 



 
 

 

แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
 

คำชี้แจง:  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  2  พฤศจิกายน 2563 
ส่วนที ่2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2563 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4 3 75 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 29 18 62.06 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 9 3 33.33 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทนุพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 3 2 66.67 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 100 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11 7 63.63 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

7 3 42.85 

รวม 65 38 58.46 
 

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปี 2563 
จำนวน 65 โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติจริง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563 
จำนวน 38 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.46 แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะสามารถดำเนินการได้
ตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่อยู่ในเกณฑ์ท่ีต้องปรับปรุง 

 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะนำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือ
นำไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  
๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอ้มูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 
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(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 2 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 2 

 
 
 
 
 

 



 
 

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
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(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓) 2 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓) 2 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓) 2 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ทีอ่าจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จดุอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 2 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 
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สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 8 

ประเด็นการ รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน คะแนน 



 
 

 

พิจารณา เต็ม ทีไ่ด้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 4 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งทีจ่ะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 5 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 5 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศ ใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลง
วันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 

 



 
 

 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ทีไ่ด้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 8 

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามท่ีได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนนิการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 8 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 7 



 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.1 ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
๕.๒  กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔  โครงการมี
ความสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี 
๕.๕  เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และ สังคมแห่งชาติ 
๕.๖  โครงการมี
ความสอดคล้องกับ 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 

ความชัดเจนของชื่อโครงการ  (๕) 4 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 
  

(๕) 
 
 
  

4 
 
 
  

 
 
 
 
 



 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มัง่คั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเปน็
ปัจจุบัน 

(๕) 5 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 4 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 

 



 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕) 4 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 83 
 
 

 
 

 



 
 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องว่าง (  ) 
1.  เพศ  (    )  ชาย   (    )  หญิง 
2.  อายุ  (    )  ต่ำกว่า  20 ป ี  (    )  20 – 30 ป ี   (    )  31 – 40  ป ี
  (    )  41 – 50 ป ี  (    )  51 – 60 ป ี  (    )  มากกว่า 60 ปี 
3.  การศึกษา (    )  ต่ำกว่าประถมศึกษา (    )  ประถมศึกษา 

(    )  มัธยมศึกษาตอนต้น  (    )  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(    )  ปวช. ,ปวส. ,อนุปริญญา (    )  ปริญญาตรี 
(    )  สูงกว่าปริญญาตร ี  (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ................................ 

4.  อาชีพ (    )  เกษตรกร   (    )  ค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัว  
   (    )  รับจ้าง   (    )  นักเรียน / นักศึกษา  

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

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริการส่วนตำบลบาเระใต้ในภาพรวม 
โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
1.  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม ✓     
2.  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ✓     
3.  เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  ✓    
4.  รายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ต่อสาธารณะ  ✓    
5.  เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ✓     
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  ✓    
7.  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

✓     

8.  ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  ✓    

 

 

 



 
 

 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเระใต้ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

โปรดทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ระดับของการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สดุ 

1 
1.ความพอเพียง ทั่วถึง ของถนนภายในหมู่บ้าน  ✓     
2.การดูแลบำรุง รักษาถนนของอบต.บาเระใต้  ✓    
3.การให้บริการน้ำใช้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  ✓    
4.ความเพียงพอและความสะอาดปลอดภัยของน้ำที่ใช้บริการ  ✓    
5.ความเพียงพอของไฟฟ้า แสงสว่างบริเวณถนนสายต่างๆ ✓     
6.การซ่อม บำรุง ดูแลรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะของ อบต.บาเระใต้  ✓    
7.การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

 ✓    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

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

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
1.การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  

✓     

2.การส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนในการจัด
กิจกรรมแข่งกีฬาและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา  

✓     

3. การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ   ✓   
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชน  ✓    
5. การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

✓     

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 

 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
1.  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของ อบต.บาเระใต้ 

 ✓    

2.  การให้ความสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ✓     
3.  ความพึงพอใจในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ✓    
4.  ความเพียงพอของ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีทางการบริหาร
สำหรับให้บริการประชาชน 

 ✓    

5.  การให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประชาชน 

✓     

6.  การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 ✓    

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

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

4. ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ทีสุ่ด 

1 
1.การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   ✓   
2.การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่น 

 ✓    

 
 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

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

 

 

 

 



 
 

 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
1.  การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ✓    

2.  การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นได้ 

 ✓    

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 

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

6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ทีสุ่ด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 

1 
1.  การส่งเสริม ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ✓     
2.  การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

✓     

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ...................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

หัวข้อ 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สดุ 

1 
1.การให้ความสำคัญกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารประชาชน ✓     
2.อบต.มีระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ✓     
3.เจ้าหน้าที่ บุคลากร บริการประชาชนเป็นอย่างดี    ✓    
4.การบริหารจัดการองค์กร(อบต.)เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ✓     
5.การดำเนินโครงการเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

✓     

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ .............................................................................................................................. ........ 
………………………………………………………………………………………………………………………... 

 



 
 

 

ส่วนที่ 5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙   
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๑  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่  ๒  

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่ วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น)   

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

การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง
คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 

4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔.4.๑  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

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


 
 

 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน
องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องกำหนดประเด็นหลัก นโยบายของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และ
องค์ประกอบอ่ืนๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น
นั้นไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกทั้งอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการนำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ อันจะทำให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่ง
มีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อนำมาพิจารณากำหนด
จุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดำเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มทำงานได้ข้อมูลที่มาจาก
แหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะทำให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการ
กำหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะทำงานใน
เชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถทำการวางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิด
ริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่าง
เหมาะสมและเข้าใจการดำเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 

๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะทำให้การ
ปฏิบัติการบางกรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่
กำหนดขึ้นอาจจะเป็นแผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการ
รวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศและการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอมใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผน
ที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 

๓. การดำเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการนำความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจำเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการดำเนินการในบาง
กรณีบ้าง ซึ่งจะนำผลดีมาสู่องค์การ 

๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจำกัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคม
และการเมือง ฉะนั้นผู้วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะนำไปสู่การต่อต้าน
จากกลุ่มคนงานและทัศนคติเช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจำกัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะ

ปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การทำนายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือ
ภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจทำให้การดำเนินงานตามแผนประสบ
ปัญหายุ่งยากได้หลักการพื้นฐานในการวางแผน 
  



 
 

 

การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการด้วยกัน  คือ 
๑. การวางแผนจะต้องสนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ (Contridution to 

PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความสำคัญว่าเป้าหมายของแผนทุก
แผนที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องเก้ือหนุนและอำนวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์
ผล หลักการนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่
ร่วมกันในองค์การบรรลุตามเป้าหมายหรือประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่าง
จริงใจ 

๒. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการ
จัดการประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 
การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้งานด้านอ่ืน ๆ ดำเนินไปด้วยความสอดคล้อง 

๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงาน
ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องทำแล้วแต่ขอบเขตของอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพราะผู้บริหารในระดับ
ที่ต่างกันต่างก็มีความรับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระทำอยู่ให้ประสบความสำเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 

๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องคำนึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัด
คุ้มค่า เช่น การใช้เวลา เงิน เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ  
หลักการพ้ืนฐาน ๔ ประการนี้นับว่ามีส่วนสำคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การ
ประสบความเจริญก้าวหน้า 
  สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องดำเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ของที่ผ่านมาพบว่า  โดยส่วนใหญ่การออกรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดทำเวทีประชาคมในภาพรวมของ
ตำบลเพ่ือรวบรวมข้อมูลนำมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประชาชนในพ้ืนที่จะให้ความสำคัญกับการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนมาก สาเหตุหนึ่งพบว่ามีการให้ความรู้และความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล  สำหรับในปีที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการ
ประสานงานกับผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้นำท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้น และมีการกระตุ้นจากผู้นำชุมชนในพ้ืนที่ไปยังประชานในพ้ืนที่ให้เห็น
ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อมีการออก
ประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการจะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งหากไม่มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ อีกทั้งใน
การรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลได้รายงานผลการดำเนินการในปีที่
ผ่านมาและโครงการของหมู่บ้านบางโครงการที่ไม่อาจดำเนินการได้ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของ
งบประมาณที่จะดำเนินการ ดังนั้น  ข้อสรุปที่ได้จากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล
นั้น พบว่า  โครงการหรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี  ทั้งนี้ มีข้อจำกัดในเรื่องของวงเงินที่จะดำเนินการ เพราะส่วนหนึ่งของงบประมาณจะนำไปใช้ในการ
บริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น รายจ่ายประจำ รายจ่ายในการดำเนินการ  และรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา  
ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการออก
ประชาคมหรือดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าโครงการนั้นสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของ



 
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบล นั้นหรือไม่  ประชาชนได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงิน
งบประมาณที่จะดำเนินการว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่  เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล
หรือไม่  และหากโครงการนั้นมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลจะเสนอโครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ สอดคล้อง
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารจังหวัด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เหล่านี้คือข้อจำกัดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนำ
ผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

๔.4.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการดำเนินงานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการ

จัดทำแผนพัฒนานั้น มีข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ซึ่งสรุปว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบ
และให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตำบล นำมาตัดสินในการกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  โดยใช้ทรัพยากรทางการบริการอย่าง
เต็มที่ โดยเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้ 

๑) การกำหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 
 ๒)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้ความสำคัญ
และการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจาก
มาตรการที่ผู้บริหารโครงการนำมาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการดำเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับ
ปัญหาหลัก 
 ๕)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของ
ผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  คำร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหาย
จากการดำเนินโครงการซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการดำเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการ
ของประชากรเป้าหมาย 
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