
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  

(ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

 

********************************* 
  อาศัยอ านาจตามความนัยข้อ 30 (5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 
2 ตั้งแต่ 1 เมษายน  2561  - 30  กันยายน  2561  แล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     

   
 

   ประกาศ   ณ   วันที่  29  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561                                                                                                                                 
 
 
 
      
      
      
      
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย           

 
 
                                                 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
ครั้งท่ี 2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ค าน า 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2559 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นข้ึน 1 คณะ  มีหน้าที่ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ภายในเดือน
เมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือรับทราบ
และพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้ 

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย (พ.ศ. 2561  - 2564) ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561  (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย
หวังเป็นอย่างยิง่ว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
            องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
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 ส่วนท่ี  ๑ 
บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. ๒๕๕๒ 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเปูาหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
(๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
(๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา  
(๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
(๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
มีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเปูาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึง
ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ 

//ยุ่งอยากซับซ้อน... 
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ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซี่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ (๑)  ก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย   จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) ขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้  

                                                                                                 //1.ความหมาย... 
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เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝุายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ใน
รูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งครอบคลุม
ถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ 
(input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการใน
กรณีท่ีเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการร่ายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

 
 

//(1) ต้องเป็นภารกิจ.... 

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ
ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

(๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

(๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ
เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั้นเพ่ือรอโอกาสและสุดท่ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยัง่ยืน  เป็นไปตามเปูาประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

//3.ขั้นตอน... 

๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
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ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
 

 
//ผังขั้นตอน... 

๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
ครั้งท่ี 2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

 
-6- 

 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

//๔. กรอบ... 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปคกรง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมั่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา  
รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
 

//(4)ความก้าว... 
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
4.๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟูาสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

4.๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

4.๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
4.๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

4.๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
4.๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ
การส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยม
ที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความ
เป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม ่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้
ลาย ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ     

 
//(8) การประเมิน...    
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่

  
๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกไม้ลายนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกาว่าระบบปิดในปัจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

๔.๔  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด

แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น   
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๖  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม ่
๔.๗  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 
 
 

//5.ระเบียบ... 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขัน้ตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
   เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่
แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตาม
ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

//5.2 วิธีในการ... 

๕.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/  

ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

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

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.ใน 
                 ภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต. ในแต่ละ 
                 ยุทธศาสตร์ 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

//7.ประโยชน์... 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/
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๗.๑  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๓  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๗.๔  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๗.๕  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๗.๖  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.๗  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า โครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๗.๘  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๗.๙  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบั ติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 
 
 
 

//8.คณะกรรมการ... 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
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1. นายนพดล   ซิ้มประเสริฐ  สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย  ประธานกรรมการ 
2. นายทองหล่อ  รักหน้าที่  สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย   กรรมการ 
3. นางเฉลิม  ช้างขนุน   สมาชิกสภา อบต.โคกไม้ลาย   กรรมการ 
4. นายนิรุจน์   พวงมาลัย   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
5. นางอัจฉรา  เพ็ชรคุ้ม   ผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
6. เกษตรต าบลรับผิดชอบต าบลโคกไม้ลาย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ   กรรมการ 
7. พัฒนากรเจ้าหน้าที่รับผิดชอบต าบลโคกไม้ลาย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8. นายอรรคเดช   อุ่นชัยยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
9. นายประสิทธิ์  รักหน้าที่  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย      กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักปลัด                           กรรมการและเลขานุการ 
 

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

๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
รอบเมือง 
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ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

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

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 

//5) การสร้าง... 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย  
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

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

//เป้าหมาย... 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     

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

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

//5. นโยบายของรัฐ... 
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

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

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

 
//1.3) สนับสนุน... 
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๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา

โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังใน
การปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวม
พลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปูองกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง 
     1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
                   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
         (๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  
พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(2) พัฒนา... 
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         (๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการ
สอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริม
บทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
         (๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         (๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 
         (๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการของ
ชุมชน 
                            ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
         (๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา 
และสระบุรี  เน้นการพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ  สร้างมูลค่าเพ่ิม
ของห่วงโซ่การผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก 
         (๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  เน้น
การรักษาความมั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักใน
พ้ืนที่  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภท
ธัญพืช  พืชไร่ และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทาง
ขนส่งตลอดล าน้ า  
         (๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และ
สุพรรณบุรี  เน้นพัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  
จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ   
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 
         (๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม  ๒ ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม  เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง          ส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ าลึกที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทย
ตะวันออก-      ตะวันตก 
         (๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การปูองกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ         
อุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้า
เกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด
ย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 

//(6) กลุ่มจังหวัด... 
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         (๖) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุ่งเน้นการ        
เร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัด 
ชลบุรี-ระยอง  บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการ
ประมงแบบเพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรีและตราดพร้อมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล  
สนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เร่งรัด
ปรับปรุงและขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดปราจีนบุรี 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 
             วิสัยทัศน์ (Vision) จังหวัดปราจีนบุรี 
                    “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย            
                                                 แพทย์แผนไทย และสมุนไพรสู่สากล”   
2           พันธกิจ (Mission) 
                 (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาล ในทุกมิติโดยยึด ความ
ต้องการและความจ้าเป็นของประชาชนเป็นหลัก  
                 (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การอุตสาหกรรม การเกษตร การด้านเนินการด้าน 
สังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่  
                 (3) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่าง ยั่งยืน  
                 (4) พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
                 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 
             เป้าประสงค์รวม (Goal) จังหวัดปราจีนบุรี 
                 จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่ง อารย
ธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคม เข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู 
             ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ               
                                            มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม  
                                            บนฐานแห่งความพอเพียง  
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
 
 
 
 

//เปา้ประสงค์... 
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เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ า 
อย่างบูรณาการ  

1. การเกษตรปลอดภัย 
2. ช่องทางการจ าหน่ายจากผู้ ผลิตถึ ง         
ผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่
เกษตรกรรม 

2. พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์
จากโอกาสทางการค้าและการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่าง
ทั่วถึง 
2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
3. วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3.  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้ านสั งคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เ พ่ือสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง 

1. การบริหารจัดการงานด้านสั งคมมี
คุณภาพและมาตรฐาน 
2. การด าเนินงานต่อกลุ่มเปูาหมายได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
3.คุณภาพชีวิต  สุขภาพกายและใจที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง 
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
ในจังหวัดปราจีนบุรีได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนในจังหวัดได้รับโอกาสทาง 
 

3. ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่ง
ความพอเพียง (ต่อ) 

ก า ร ศึ ก ษ า จ น จ บ ห ลั ก สู ต ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
6. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
7. ประชากรในจังหวัดได้รับการส่งเสริมการ
มีงานท า 

4. พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 

1. คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาตรฐานมีศักยภาพ
ดึงดูดเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้เข้า
จังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
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5. พัฒนาเมื่อน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.จังหวัดปราจีนบุรี มีทรัพยากรธรรรมชาติ
ที่สมบูรณ ์
3. จังหวัดปราจีนบุรี มีระบบโลจิสติกส์ที่ได้
มาตรฐาน 

6. พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 1. มีแหล่งปลูกพืชสมันไพรตามมาตรฐาน 
GAP/เกษตรอินทรีย ์
2.กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้
เป็นอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์ 
OTOP 
3. มีใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
4. มีการวิจั ยและพัฒนาบุคลากรด้าน
การแพทย์แผนไทย 
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการ
แข่งขนัจาการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

              กลยุทธ์ของแต่ละประเด็น 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
              กลยุทธ์  
                    1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  
                    2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
                    3. น้อมน้าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา  
                    4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต  
                    5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร  
                    6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน  ้าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตร 
 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม  
              กลยุทธ์  
                      1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ  
                      2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค  
                      3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
                      4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
                      5. พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและ
ชุมชน  
                      6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน  
                      7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
 
 

//ประเด็นยุทธ.... 
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              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ                                                  
มีมาตรฐานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง  
              กลยุทธ์  
                      1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน  
                      2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน  
                      3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็ก เยาวชน คนพิการ
และผู้สูงอาย ุ 
                      4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
จังหวัด  
                      5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
                      6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพื้นที ่
                      7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ
ที่ทันสมัย  
                      8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านท่องเที่ยว  
              กลยุทธ์  
                      1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ การตลาด ประชาสัมพันธ์ และปัจจัยสนับสนุน
การท่องเที่ยว รวมทัง้สร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว  
                      2. ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น  
                      3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ 
                      4. น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน    
                      5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 
 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์  
              กลยุทธ์  
                        1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของ
จังหวัด  
                        2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝูาระวังการ เกิดอุบัติภัย/
อุบัติเหตุของจังหวัด  
                        3. ก้าวกับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
                        4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
                        5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติ แบบใช้โครงสร้าง และไม่ใช้
โครงสร้าง  
                        6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม  
                        7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ  
                        8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
                        9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝูาระวังด้านยาเสพติด  
                        10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  
 

//11.ส่งเสริม.. 
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                        11. ส่งเสริมการปลูกปุาในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน  
                        12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภค ตลอดจนสามารถ
ปูองกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วม น้ าแล้งน้ าเคม็หนุน  
                        13. ส่งเสริมให้มีการปูองกันการพังทลายของตลิ่ง  
                        14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้าเสีย  
                        15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝูาระวังการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้า  
                        16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ  
                        17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่  
                        18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัด  
                        19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝูาระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์  
                        20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม  
                        21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน  
                        22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี  
                        23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม  
                        24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพด ีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
 
              ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  
              กลยุทธ์  
                          1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร  
                          2. สนับสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร  
                          3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร  
                          4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร  
                          5. บูรณาการการแพทย์พื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผน
ปัจจุบัน  
                          6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร แทนยาแผนปัจจุบัน  
                          7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง  
                        8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

 
8.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

//1) แผนท าเอง... 
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 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
ปราจีนบุรี  ด่วนที่สุด ที่  ปจ 0023.3/ว 330 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกจิพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้คว ามสามส าคัญกับข้อมูล
การเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย จึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอ
โครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต 
 

//องค์การ… 
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องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  
      “ ต าบลโคกไม้ลายเมืองน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  กลุ่มอาชีพก้าวหน้า การกีฬาเป็นเลิศ ” 

 
           ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 

โคกไม้ลายเมืองน่าอยู่    เป็นการด าเนินงานการก าหนดนโยบายพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่าง ๆ พัฒนา
บุคลากรและสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาเพื่อปลูกจิตส านึกให้
เกิดความรัก ความรับผิดชอบต่อหมู่บ้าน/ต าบล มีความสามัคคีและความร่วมมือของ
ชุมชน/หมู่บ้าน กลุ่มองค์กร บังเกิดผลเป็นต าบลน่าอยู่ 

 
 เชิดชูการศึกษา เป็นต าบลที่สนับสนุนด้านการศึกษาและแหล่งความรู้ที่มีศักยภาพ สามารถสร้าง

บุคลากรและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทันสมัยพร้อม ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดี รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 

        //กลุ่มอาชีพ… 
 
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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 กลุ่มอาชีพก้าวหน้า เป็นต าบลที่ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ภายในต าบลโดยการ 

จัดสรรและอุดหนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการด าเนินงานอาชีพต่าง ๆ  ตลอดจนการ
ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อมาแนะน าหรือสาธิตเกี่ยวกับการ
พัฒนากิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 การกีฬาเป็นเลิศ เป็นแหล่งส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนในต าบลได้รับการพัฒนาทาง 
ด้านการกีฬาในด้านทักษะ ปลูกฝั่งให้เยาวชนและชุมชนตระหนักถึง 
ประโยชน์และความส าคัญของการกีฬาที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ พร้อม
ทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้นักกีฬาในต าบลให้ร่วมแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 

*    พันธกิจ 
 1. เร่งจัดระบบ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการต่าง ๆ ด้านการพัฒนา บ้านเมืองน่าอยู่ ให้เกิดข้ึนและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างสูงสุด และเพ่ือเป็นการสานต่องานเดิมให้บรรลุ
เปูาประสงค์ 
 2. เร่งด าเนินงานโครงการพัฒนาด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ อย่างเป็นระบบและโปร่งใส จากการริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้ร่วมอบรมทักษะทั้งในด้านวิชาการจากหน่วยงาน
ระดับสูง เพื่อน าความรู้ความสามารถมาใช้และปรับปรุงขบวนการเรียนการสอน ให้แก่เด็กนักเรียนพร้อมทั้งเน้นการ
เรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม และยังได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กโดยการจัดสรรอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนทุกโรงเรียนภายในต าบล และมุ่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
 4. มุ่งพัฒนากลุ่มอาชีพให้ก้าวหน้า โดยประสานกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนในการให้การเรียนรู้
กลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาอาชีพของราษฎรเพ่ือให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกได้อย่างยิ่ง
พร้อมทั้งยังจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพได้มีทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้ส าเร็จผลตามวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม 
 5. จัดหาสถานที่เพ่ือสร้างสนามกีฬาและด าเนินการซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬาที่มีอยู่แล้วให้ใช้การได้
ต่อไป จัดหาอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง 

*  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 1. ด าเนินงานด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ โดยเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้มีอุปกรณ์ที่ครบครัน และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
หลัก  

 2. มุ่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาให้เกิดทักษะ และความรู้ความสามารถ ทั้งน ามาสู่การ
พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน และเน้นการเรียนการสอนที่มีความรู้คู่คุณธรรม  พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมาณในด้านอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนการสอน และดูแลกิจกรรมให้มีศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
 3. การพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้า และเป็นการ 
เน้นสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เพื่อน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 4. ประชาชนมีสถานที่ในการเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยในทุกชุมชน และน ามาซึ่งสุขภาพร่างกาย 

ที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี 
            //ส่วนท่ี 3… 
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ส่วนท่ี  3 
 
 
 

 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับ
การติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผล
ของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)   คือการประเมินผลใน
เชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
               //แบบท่ี1... 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอื่นๆ : ตามคู่มอืกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย.................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

ส่วนที่ ๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา อบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 

//แบบท่ี  ๒...   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  ปี (พ.ศ. 2561 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุก ๆ ๖  เดือน   
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

     ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
     ๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่  

              1  ตุลาคม 2561 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมื่อวันที่ 26  
พฤศจิกายน 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 

 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
บ้านเมืองน่าอยู่ 

61 45,703,265 75 66,981,500 85 94,730,500 62 70,705,500 

2.  ยุทธศาสตร์
ก า ร พั ฒ น า
ก า ร ศึ ก ษ า 
ศ าสน า  ศิ ล ป
วัฒนะธรรม 

16 8,359,360 16 8,359,360 16 8,359,360 16 8,359,360 

3.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่ม
อาชีพก้าวหนา้ 

5 140,000 5 140,000 5 140,000 5 140,000 

4.  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการ
กีฬา 

3 270,000 3 270,000 3 270,000 3 270,000 

รวม 85 54,472,625 99 75,750,860 109 103,499,860 86 79,474,860 
 
 
จ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ทั้ง  4 ยุทธศาสตร์ ในปีงบประมาณ  2561  จ านวน  85  โครงการ   
จ านวนงบประมาณ  54,472,625   บาท 
 
 

//แบบท่ี  3/1...   
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แบบที่ 3/1  การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีการก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี   
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

     ๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 
     ๑.๒  วันที่รายงาน       1  ตุลาคม 2561 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

(ตามข้อบัญญัติ) 
งบประมาณ 
(ด าเนินการ) 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ 53 16,832,400.00 14,663,342.30 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนะธรรม 

10 1,182,050.00 977,239.28 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มอาชีพก้าวหน้า 3 96,000.00 40,710.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา 2 130,000.00 114,280.00 

รวม 68 18,240,450.00 15,795,571.58 
 

 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่   29   กันยายน  2559  
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2561  จ านวน 68 โครงการ  งบประมาณ    18,240,450.00 
บาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 33.48 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//ผลการติดตาม...   
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ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ 
 โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 ที่น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  มีจ านวน  68 โครงการ 

 โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว มีจ านวน .......55......... โครงการ  

 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  มีจ านวน .......13...... โครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ .........80.88................ ของการด าเนินการ 

ซึ่งสังเกตจะพบว่า ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  มีการด าเนินการครบทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ 
แต่จะให้ความส าคัญในส่วนของยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มากเป็นอันดับ 1  
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

๑.โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ควรรีบด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด เพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย 

๒.โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานส่วนมากจะเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง  เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน เมื่อใช้งบประมาณสูงขึ้น 
ท าให้ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินการแต่ก็ยังเป็นโครงการที่ประชาชนในพ้ืนที่ต้องการมากเพราะเป็นการ
บรรเทาความเดือนร้อน  

3.ส่วนราชการควรด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน
ด าเนินงานที่ส่วนราชการก าหนด  เพ่ือให้สามารถกระจายงบประมาณในการเบิกจ่ายลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือเร่ง
ด าเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายจึงจะสามารถด าเนินการโครงการ/กิจกรรมได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อเง่ือนระยะเวลาในปีงบประมาณถัดไป 

 
 

************************************* 
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ส่วนท่ี  4 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ .ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่
เปูาหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  ครั้งที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน  2561  - 30  กันยายน  2561 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุ
เปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกไม้ลาย  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
1 การพัฒนา

บ้านเมืองน่าอยู ่
ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ ์
ต่าง ๆ 

 40,000.00    

  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือนต.ค.   2,360.00 1/2560 31  วัน 
  จัดซ้ือหนังสือพิมพ์เดือนพ.ย.   2,320.00 8/2560 30 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ธ.ค.   2,360.00 13/2560 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ม.ค.   2,380.00 14/2561 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ก.พ.   2,160.00 19/2561 28  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มี.ค.   2,380.00 27/2561 31  วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน เม.ย.   2,270.00 29/2561 30 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน พ.ค.   2,380.00 34/2561 31 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน มิ.ย.   2,310.00 41/2561 30 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.   2,370.00 46/2561 31 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.   2,390.00 55/2561 31 วัน 
  จัดซื้อหนังสือพิมพ์เดือน ก.ย.   1,920.00 63/2561 25 วัน 

2 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจ้างเหมาบริการ  390,000.00 
  

 

  จ้างเหมาจัดท าตรายางส านกัปลัด   1,370.00 61/2561 3 วัน 
  จ้างเหมาจัดท าตรายางกองคลัง   2,550.00 62/2561 3 วัน 

3 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจัดท าแผนที่ภาษ ี  230,000.00 
 

  

  จ้างเหมาจัดท าโครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไม้ลายฯ 

  55,000.00 24/2561 30  วัน 

  จ้างเหมาจัดท าโครงการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
ไม้ลายฯ 

  65,000.00 28/2561 30  วัน 

  จัดซื้อ ฮาร์ดดิสก ์   2,200.00 22/2561 3 วัน 
 

4 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าวัสดุส านักงานวัสดุงานบ้านงาน
ครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเครื่อง
แต่งกาย วัสดุไฟฟูาและวิทยุ วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุดับเพลิง วัสดุ
อื่น 

 794,000.00    

  จัดซื้อน้ ามันเดือนตุลาคม สน.ปลัด   17,356.90 2/2561 31 วัน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนตุลาคม(กองช่าง)   137.50 4/2561 31วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนพฤศจิกายน สน.

ปลัด 
  21,010.00 2/2561 30วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนพฤศจิกายน(กอง
คลัง) 
 

  142.30 4/2561 30วัน 

  จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ กองคลัง 
 

  
5,800.00 

9/2561 3 วัน 

  จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

  
19,600.00 

10/2561 3  วัน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
  จัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ (สน.

ปลัด) 
  

11,600.00 
11/2561 3  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนธันวาคม( สน.
ปลัด) 

  16,423.00 2/2561 31วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนธันวาคม(กอง
คลัง) 

  211.00 4/2561 31วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนมกราคม (สน.
ปลัด) 

  17,019.90 2/2561 31วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมกราคม(กอง
ช่าง) 

  141.10 3/2561 31วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมกราคม(กอง
คลัง) 

  213.10 4/2561 31วัน 

  จัดซื้อแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ 
กจ 506ปจ 

  550.00 15/2561 3 วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนกุมภาพันธ์( สน.
ปลัด) 

  17,053.80 19/2561 28วัน 

  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   9,149.00 20/2561 3  วัน 
  จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายรถขยะ   4,620.00 21/2561 3  วัน 
  จัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง 

กข5920 
  3,000.00 26/2561 3  วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนมีนาคม (สน.ปลัด)   23,052.00 19/2561 31วัน 
  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมีนาคม(กองคลัง)   105.50 4/2561 31วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนเมษายน (สน.

ปลัด) 
  17,026.90 19/2561 30วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนเมษายน(กอง
ช่าง) 

  114.30 3/2561 30วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนเมษายน(กองคลัง)   106.40 4/2561 30วัน 
  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   1,900.00 30/2561 3 วัน 
  จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่   

บ9150  
  15,250.00 33/2561 3 วัน 

  จัดซื้อน้ ามันเดือนพฤษภาคม( สน.
ปลัด) 

  24.772.00 19/2561 30วนั 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนพฤษภาคม(กอง
ช่าง) 

  441.30 3/2561 30วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงานกองคลัง    17,301.00 35/2561 3  วัน 
  จัดซื้อวัสดุส านักงาน (สน.ปลัด)    16,125.00 36/2561 3  วัน 
  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สน.ปลัด)   1,790.00 37/2561 3  วัน 
  จัดซือ้หมึกเครื่องพิมพ์ (สน.ปลัด)   8,700.00 38/2561 3  วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนมิถุนายน (สน.

ปลัด) 
  20,100.30 40/2561 30วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมิถุนายน(กอง
ช่าง) 

  292.60 3/2561 30วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนมิถุนายน(กอง
คลัง) 

  219.40 4/2561 30วัน 

  จ้างเหมาติดตัง้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  

  400.00 53/2561 3  วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงานหมกึเครื่อง
ถ่ายเอกสาร (กองคลัง) 

  19,000.00 42/2561 3 วัน 

  จัดซื้อวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ(สน.
ปลัด)  
 

  
9,150.00 43/2561 3 วัน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
 
 

 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สน.ปลัด)   15,859.00 44/2561 3 วัน 

  จัดซื้อธงชาติ(สน.ปลัด    3,000.00 48/2561 3 วัน 
  จัดซื้อน้ ามันเดือนกรกฎาคม (สน.

ปลัด) 
  24,267.30 40/2561 31วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนกรกฎาคม(กอง
คลัง) 

  110.60 4/2561 31วนั 

  จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์
(สน.ปลัด) 

  1,200.00 66/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาติดต้ังโปรแกรม
คอมพิวเตอร์(กองคลัง)  

  400.00 67/2561 3 วัน 

  จัดซื้อวัสดุการเกษตร(กองช่าง)   19,680.00 49/2561 3 วัน 
  จัดซือ้วัสดุการเกษตร (สน.ปลัด)    4,700.00 50/2561 3 วัน 
  จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (สน.ปลัด)    1,770.00 51/2561 3 วัน 

  
จัดซื้อน้ ามันเดือนสิงหาคม (สน.
ปลัด) 

  26,524.90 40/2561 31วัน 

  
จัดซ้ือน้ ามันเดือนสิงหาคม(กอง
คลัง) 

  112.40 4/2561 31วนั 

  จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองช่าง)   11,850.00 57/2561 3 วัน 
  จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (กองคลัง)   8,700.00 58/2561 3 วัน 

  
จัดซื้อยางรถบรรทุกขยะพร้อม
เปลี่ยน หมายเลขทะเบียน 82-
1045  

  
49,400.00 59/2561 3 วัน 

  
จ้างเหมาลงโปรแกรมคอมพวิเตอร์
(กองช่าง)  

  400.00 76/2561 3  วัน 

  
จัดซื้อน้ ามันเดือนกันยายน (สน.
ปลัด) 

  22,967.90 40/2561 20วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนกันยายน(กอง
ช่าง) 

  151.90 3/2561 20วัน 

  จัดซ้ือน้ ามันเดือนกันยายน(กอง
คลัง) 

  113.90 4/2561 20วัน 

  จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองช่าง)   12,956.00 66/2561 3 วัน 
  จัดซือ้วัสดุส านักงาน(สน.ปลัด)    3,745.00 67/2561 3 วัน 
  จัดซื้อวัสดุส านักงาน(กองคลัง)   1,500.00 68/2561 3 วัน 
  จัดซื้องานบ้านงานครัว    6,540.00 70/2561 3 วัน 

5 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
 

เงินรายได้ 722,000.00 
 

712,980.00 1/2561 30 วัน 

6 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซม
ทรัพย์สิน( 3 สว่น) 

เงินรายได้ 250,000.00 
 

   

  จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง กข 5920 

  14,950.00 6/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ 82-
1045 

  1,525.00 10/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ส่วนกลาง กข 5920 

  9,680.00 11/2561 3  วัน 

  
 

 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถบรรทุกขยะ
82-1045 

  2,300.00 17/2561 3  วัน 
 

  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
canon 
 

  850.00 18/2561 3  วัน 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
ครั้งท่ี 2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
  จ้างซ่อมบ ารุงเครื่องพ่นหมอกควัน 

054-56-0002 
  4,680.00 19/2561 10  วัน 

  จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์
ส านักปลัด 

  1,284.00 21/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาปะยางเปลี่ยนอะไหล่
บรรทุกขยะ ทะเบียน 82-1045 

  820.00 23/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง
รถบรรทุกขยะ 82-1045 

  11,430.00 26/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ 
579-59-0015 

  6,500.00 30/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม
บ ารุงรักษารถยนต ์บ 9150  

  14,720.00 39/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ส่วนโยธา    4,000.00 40/2561 3  วัน 
  จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ส านัก

ปลัด  
  8,000.00 41/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศส านักปลัด 

  2,182.80 48/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศกองช่าง 

  10,849.80 49/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศกองคลัง 

  2,407.50 50/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์กอง
คลัง  

  7,500.00 52/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาซ่อมเครื่องตัดหญ้า    3,225.00 58/2561 3  วัน 
  จ้างเหมาซ่อมรถขยะ82-1405    1,980.00 65/2561 3  วัน 
  จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง

รถบรรทุกขยะ82-1045  
  8,130.00 75/2561 3  วัน 

  จ้างเหมาตรวจเช็คระยะทาง
รถยนต์ส่วนกลาง กข 5920  

  10,440.00 82/2561 3  วัน 

7 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมให้ความรู้การคัด
แยกขยะและศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

เงินรายได้ 120,000.00 
 

   

  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่าง 
ค่าวิทยากร 

  77,200.00 - - 

  จ้างเหมาท าปาูยไวนิล   460.00 44/2561 3 วัน 
  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 

อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม 
  3,600.00 45/2561 3 วัน 

  จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 
2 ชั้น จ านวน 1 คัน 

  32,000.00 46/2561 3 วัน 

8 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เงินรายได้ 80,000.00 
 

   

  ค่าที่พัก ค่าอาหาร และอาหารว่าง 
ค่าวิทยากร 

  69,200 - - 

  จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนส าหรับผู้เข้า
รับการฝึกอบรม 

  957.00 52/2561 3 วัน 

9 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เงินรายได้ 20,000.00 
 

   

  ค่าอาหาร และอาหารว่าง ค่า
วิทยากร 
 

  70,177.00   



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
  จ้างเหมาท าปาูยไวนิล   1,280.00 85/2561 3 วัน 

10 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าจ้างเหมาจัดท าเว็บไซต์  
 

เงินรายได้ 40,000.00 
 

30,000.00 ๒๐/๒๕๖๑ 7 วัน 

11 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ตั้งจุดบริการประชาชน เงินรายได้ 40,000.00    

  ค่าจัดซื้อน้ าดื่ม น้ าแข็ง กาแฟ   2,715.00 32/2561 7  วัน 
  ค่าเช่าเต๊นท์และแสงสว่าง   4,300.00 36/2561 7  วัน 
  ค่าปูายไวนิลฯ   1,380.00 37/2561 3  วัน 

12 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงกล้อง
CCTV 

เงินรายได้ 70,000.00    

  จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องCCTV   40,000.00 29/2561 3  วัน 
  จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องCCTV   10,500.00 64/2561 5 วัน 

13 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าวัสดุงานรักษาความสงบภายใน เงินรายได้ 110,000.00 
   

 
 

จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย 
เครื่องแบบ อปพร.พร้อมอุปกรณ์ 

  52,500.00 62/2561 20 วัน 

14 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เงินรายได้ 65,000.00 
 

60,000.00 46/2561 3 วัน 

15 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เงินรายได้ 70,000.00 
 

69,200.00 16/2561 7 วัน 

16 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

จัดซื้อถังขยะ เงินรายได้ 114,300.00 114,300.00 17/2561 10  วัน 

17 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายยา่เจียว หมู่ 2 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 
 

595,000.00 EB6/2561 60 วัน 

18 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายเลียบริมคลองยาง   
หมู่ 1 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

600,000.00 
 

595,000.00 EB5/2561 60 วัน 

19 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายยา่เจียว 4  หมู ่4   

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

151,000.00 
 

149,000.00 
 

2/2561 60  วัน 

20 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนสายประชานิมิตร  หมู ่7   

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

241,000.00 
 

238,000.00 
 

3/2561 60  วัน 

21 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ติดต้ัง Guard rail ถนนสายโชคดี
และถนนสายตาณัฐ หมู่ 3 

เงินรายได้ 
276,000.00 274,000.00 

 
1/2561 45  วัน 

22 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ติดต้ังปูายบอกทาง  เงินรายได้ 30,000.00 
 

29,800.00 87/2561 5 วัน 

23 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนประปาสว่นภูมภิาค เงินรายได้ 600,000.00 
 

600,000.00 
 

-  

24 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนประปาสว่นภูมภิาค เงินรายได้ 170,000.00 
 

170,000.00 
 

-  

25 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อุดหนุนประปาสว่นภูมภิาค เงินรายได้ 150,000.00 
 

150,000.00 
 

-  

26 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคาร
ห้องน้ า-ส้วม ขนาด 5 หอ้ง 
 

เงินรายได้ 260,000.00 259,000.00 6/2561 90 วัน 
 

27 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ประชาคม ต าบลและหมู่บา้น 

เงินรายได้ 20,000.00 
 

   

  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์   3,560.00 24/2561                                                                        3 วัน 
  จัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม   4,400.00 25/2561 3 วัน 
  จ้างเหมาท าปาูยไวนิล 

 
  460.00 25/2561 3 วัน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
28 การพัฒนา

บ้านเมอืงน่าอยู่ 
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมและขยาย
เขตเสียงตามสายภายในต าบลโคกไม้
ลาย   

เงินรายได ้ 100,000.00 
 

98,000.00 83/2561 20 วัน 

29 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ ซ่ึง
เป็นวันส าคัญของทางราชการ 

เงินรายได้ 190,000.00    

  ค่าจ้างเหมาโต๊ะเต็นท์เก้าอี้ 
โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งฯ 

  12,000.00 4/2560 3  วัน 

  ค่าปูายไวนิล โครงการตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งฯ 

  460.00 2/2560 3  วัน 

 
 

 ค่าเครื่องขยายเสียง โครงการตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ 

  2,000.00 3/2561 3  วัน 

 
 ค่าน้ าดื่มและน้ าแข็งโครงการตัก

บาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ 
  1,440.00 5/2561 3  วัน 

 
 ค่าจัดซื้อดอกดาวเรืองโครงการพิธี

ถวายดอกไม้จันทน์ฯ 
  75,000.00 6/2561 3  วัน 

  ค่าจัดซื้อพวงมาลาวันปิยะมหาราช   1,000.00 7/2561 3  วัน 

 
 ค่าจัดซื้ออุปกรณ์โครงการอ านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนรับ
เสด็จฯ 

  1,000.00 12/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

โครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ 
  25,000.00 5/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างท าปูายไวนิลโครงการ

อ านวยความสะดวกใหก้ับ
ประชาชนรับเสด็จฯ 

  1,036.00 12/2561 3  วัน 

 
 

 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร
โครงการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนรับเสด็จฯ 

  5,000.00 13/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างท าไวไวนิลพระบรมฉายา

ลักษณ์ฯ 
  1,840.00 8/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ

โครงการอ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนรับเสด็จฯ 

  7,000.00 15/2561 3  วัน 

 
 ค่าจัดซื้อธงชาติและธง วปร.และ

เสาธง  
  26,250.00 47/2561 3  วัน 

 
 ค่าจัดซื้อน้ าดื่มและน้ าแข็ง

โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งฯ 

  610.00 54/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างเหมาจัดท าปูายโครงการ

ท้องถิ่นอาสาปลกูปุาเฉลิมพระ
เกียรติ ฯ 

  460.00 57/2561 3  วัน 

  ค่าจ้างเหมาท าปาูยไวนิล ร.10    9,840.00 60/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างเหมาท าปาูยไวนิลโครงการ

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ 
  460.00 71/2561 3  วัน 

 

 ค่าจ้างเหมาเต็นท์เก้าอี้โครงการตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้งฯ 
 
 

  11,500.00 72/2561 3  วัน 
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ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 

 
 ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง

โครงการตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งฯ 

  2,000.00 73/2561 3  วัน 

30 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในพธิีทางศาสนาและงาน
พิธ ี  

เงินรายได้ 80,000.00    

  ค่าปูายไวนิลโครงการสงกรานต์ฯ   960.00 32/2561 3  วัน 

 
 ค่าเช่าเต๊นท์และเก้าอี้โครงการ

สงกรานต์ฯ 
  6,000.00 33/2561 3  วัน 

 
 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและ

น้ าดื่มโครงการสงกรานต์ฯ 
  12,480.00 35/2561 3  วัน 

 
 ค่าเครื่องขยายเสียงและเวที

โครงการสงกรานต์ฯ 
  7,000.00 34/2561 3  วัน 

  ค่าวัสดุอุปกรณ์โครงการสงกรานต์   1,508.70 31/2561 3  วัน 
  ค่าวิทยากรโครงการสงกรานต ์   1,800.00 - - 

 
 เงินรางวัลกจิกรรมผู้สูงอายุโครงการ

สงกรานต์ 
  5,300.00 - - 

 
 จ้างเหมาประกอบอาหารพร้อมน้ า

ดื่ม โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

  13,170.00 70/2561 3  วัน 

31 
 

การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

เงินส ารองจ่าย เงินรายได้ 582,700.00 
 

   

  จ้างเหมาโครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนทรุดตัวสายคลอง
ยางสามัคคี 4-7 หมู่ 7 

  490,000.00 9/2561 7  วัน 

  จัดซื้อทรายและกระสอบทราย    79,500.00 69/2561 2 วัน 
 

32 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบท่อสูบน้ า
พญานาค 

เงินรายได้ 85,000.00 
 

83,500.00 56/2561 7 วัน 

33 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่
 

จัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์
ไฟฟูา 

เงินรายได้ 16,000.00 15,000.00 23/2561 5  วัน 

34 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปูองกันและบรรเทาภยัต่าง ๆ 

เงินรายได้ 60,000.00    

  ค่าวิทยากร   9,000.00 -  
  ค่าปูายโครงการ   460.00 68/2561 3  วัน 
  ค่าอาหาร อาหารวา่ง   6,000.00 69/2561 3  วัน 
  ค่าวัสดุ อุปกรณ์   4,000.00 53/2561 3  วัน 

35 การพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู ่

ก่อสร้างอาคารส านกังานปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
 

เงินรายได้ 1,269,000.00 1,130,000.00 EB7/2561 90  วัน 

36 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน ศพด. เงินรายได้ 38,000.00 4,068.00 28/2561 3 วัน 

  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด. 
 
 

  
8,590.00 39/2561 3 วัน 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
ครั้งท่ี 2  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61  ถึง กันยายน ๒๕๖1) 

ล าดับ
ที่ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 
งบตามข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา/ 
เลขที่
สัญญา 

ระยะเวลา 
การ

ด าเนินงาน 
37 การพัฒนา

การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟ  ศพด. 
แผ่นดินทอง 

เงินรายได้ 30,000.00 29,400.00 86/2561 5 วัน 

38 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เงินรายได้ 10,000.00 
 

   

  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์   850.00 18/2561 3 วัน 
  จ้างเหมาตรวจเช็คและบ ารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศ 
  5,627.30 43/2561 3 วัน 

  จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์   1,150.00 54/2561 3 วัน 
39 การพัฒนา

การศึกษาศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
ศพด.แผ่นดินทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

109,200.00 93,020.00 -/2561 ตลอดปี
การศึกษา 

40 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนวัด
ท้าวอู่ทอง โรงเรียนบ้านหนอง
ชะอม และ ศพด. แผ่นดินทอง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

312,350.00 269,219.28 -/2561 ตลอดปี
การศึกษา 

41 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าจัดการเรียนการสอน รายหวั 
คนละ 1,700  บาท 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

35,700.00 
 

34,000.00 18/2561 7 วัน 

42 การพัฒนา
การศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 

อุดหนุนอาหารกลางวันเด็ก ร.ร. 
วัดท้าวอู่ทอง/ ร.ร.บ้านหนอง
ชะอม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

 

568,000.00 260,000.00 -/2561 ตลอดปี
การศึกษา 

43 กลุ่มอาชีพ
ก้าวหน้า 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กบั
ประชาชน 

เงินรายได้ 30,000.00/ 
 

   

  ค่าจ้างเหมาท าปาูยไวนิล   460.00 55/2561 3 วัน 
  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร

กลางวัน อาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม 

  4,250.00 56/2561 3 วัน 

44 การพัฒนาการ
กีฬา 

ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา
ภายในต าบล หรือเช่ือม
ความสัมพันธ์ระหวา่งท้องถิ่น
ท้องที ่

เงินรายได้ 120,000.00    

  ค่าจัดซื้อ ชุดกีฬา ถว้ยรางวัล 
อุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาและ
อุปกรณ์ท าสนามแข่งขันกีฬา 

  66,880.00 61/2561 3 วัน 

  ค่าจ้างท าปูายไวนิล   460.00 78/2561 3 วัน 
  ค่าจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง   2,500.00 79/2561 3 วัน 
  ค่าจ้างเหมาเต็นท์ผ้าใบ   4,000.00 80/2561 3 วัน 
  ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารพรอ้ม

น้ าดื่ม 
  20,740.00 81/2561 3 วัน 

 
 


