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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้ อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต าบล   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาดทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใน
การพัฒนาต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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สารบัญ 
 
 
เร่ือง                   หน้า  
 
ส่วนที่  ๑  บทน า          ๑ - 4 
 
ส่วนที่  ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาต าบล  5 - ๑5 
              

ส่วนที่  ๓  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน       ๑6 - ๒0 
 

ส่วนที่  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา       ๒1 - 28 
     
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan     29 
     (www.dla.go.th) 
 
ส่วนที่  ๖  การประเมินความพึงพอใจ       ๓0 - ๓1 
 
ส่วนที่  ๗  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ๓2 - ๓5 
 
ภาคผนวก 
 ๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
 ๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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http://www.dla.go.th/


 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  

ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เปูาหมายหรือไม ่ อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง   
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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-๒- 
๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน
ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและตัวชี้วัดที่
ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและแก้ไข

ได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล   
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๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และแผนพัฒนา

ท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖3 และเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  และแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖2)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖3) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖3)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3) 
ระยะ  ๖  เดือน 

 

http://www.dla.go.th/
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    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖2– มีนาคม  ๒๕๖3    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖3 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

๕.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบที่ ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th                   

 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

    
๗.  คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทศัน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาต าบล 
 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน  ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝุายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต  บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทาง
การเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคาน้ ามัน 

เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค  บริโภคและราคา
พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่ง
แก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย   จัดให้มี
บัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อ
เดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มี
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  
บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า กว่า ๕  แสนบาท 
อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดท า
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ
เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ
ให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
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๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดย

สนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่  เพ่ือยกระดับ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริม
ให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที ่ ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะ
และสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพ่ือวางกลไกการใช้
อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและ
พร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง 

 

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)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     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 
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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  เกรงกลัง
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  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  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 
๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างาน    ที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
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หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
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 
   
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 

๖.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
ทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๖.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
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๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     น า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
๖.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกัน

และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดกาฬสินธุ์  
๖.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน(อสม.) 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดย
ให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
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๖.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
กาฬสินธุ์เพ่ิมข้ึน 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

๖.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ  หน้าที่  ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ 
ในโลก 

๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในต าบล 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาต าบล 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๖.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพ่ือ

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 
 

๖.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ใน

การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  

ในการรณรงคส์ร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   
๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๑.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาวิสัยทัศน์  (Vision) : 

 
“ เกษตรก้าวหน้า      การศึกษาเป็นเลิศ      เชิดชูคุณธรรม     

น าคุณภาพชีวิต      เศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ (Mission) : 

๑. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม 

  ๓. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๔. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มี  

        คุณภาพชีวิตที่ดี 
๕. ชุมชนเข้มแข็ง 
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ กลุ่มอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
๙. อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๐. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

เป้าประสงค์   
๑. โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  

  ๓. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
  ๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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๕. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถเลี้ยงชีพได้ 
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
๙. เพ่ือสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
10. การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 

 
๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้   
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
   ๒.เพ่ิมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย(GAP) 
   ๓.การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าเกษตร 
   ๔.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร 
   ๕.การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีตามแนวปรัชญา   
                                 เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๖.ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 
   ๗.ส่งเสริมสนับสนุนการท าปุ๋ยหมักอัดเม็ด เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทางการเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
   ๒.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ 
   ๓.ส่งเสริมประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและทอผ้าพ้ืนเมือง 
   ๔.การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงทางวัฒนธรรม 
   ๕.ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
   ๖.ส่งเสริมและพัฒนาสร้างเครือข่ายด้านการตลาด 
   ๗.การวิจัยและพัฒนาการผลิตผ้าไหมแพรวา 
   ๘.การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการศึกษา 

  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถ 
   ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
   ๔.จัดตั้งก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
   ๕.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดี วินัยดี 
   ๖.ส่งเสริมสนับสนุนงานกิจกรรม 
   ๗.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีส าคัญต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.ส่งเสริมการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   ๒.ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล 
   ๓.ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน 
   ๔.การบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   ๕.การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
   ๖.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
                                  สาธารณภัย 
   ๗.การเพ่ิมศักยภาพและโอกาสของคนจน คนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
   ๘.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน 
   ๙.การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
   ๑๐.สร้างความเข้มแข็งของระบบตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   ๑๑.การปราบปรามการทุจริต 
   ๑๒.การเพ่ิมประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ 
   ๑๓.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ และการให้บริการภาครัฐ 
   ๑๔.ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

   ๑.พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
   ๒.พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   ๓.พัฒนาด้านผังเมือง 
   ๔.พัฒนาระบบการจัดการน้ า 
   ๕.พัฒนาระบบพลังงาน 
   ๖.พัฒนาระบบก าจัดขยะ 
   ๗.พัฒนาระบบสื่อสาร 
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๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   แผนพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

- การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เปูาหมาย  กลุ่มเปูาหมาย  และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น     
ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
 
๗.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 ๑.  นโยบายเร่งด่วน 

 ๑.๑  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรีโดยสนับสนุนการลงทุน  วัตถุประสงค์และ เทคโนโลยี  
พัฒนาความรู้การศึกษาเพ่ือสร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
 ๑.๒  จัดท าระบบศูนย์ข้อมูลการเกษตร ให้เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรให้ทันต่อเหตุการณ์ และปัจจุบัน 
 ๑.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาและจัดตั้งกองทุนการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนที่ยากจน  
จัดการศึกษาให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงรวมทั้งจัดท าแผนงานการถ่ายโอนภารกิจ  ด้าน
การศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พุทธศักราช  ๒๕๔๒ 

๑.๔  ส่งเสริมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชนและองค์กรต่าง ๆ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดท าและวางแผนพัฒนาต าบลให้มีศักยภาพสอดคล้องกับท้องถิ่นและ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการบริหารงานของ อบต. รวมทั้งการับรู้ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ 
อบต. และน ากระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วย  อบต. เคลื่อนที่  เพื่อรับทราบ ปัญหาของ
ประชาชนและในทุก  ๖  เดือน  จะประเมินผลงานด้านการให้บริการ ประชาชน 
 ๑.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  การปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายการตลาดเพ่ือรองรับการซื้อขายสินค้าเกษตร 
 ๑.๖  ส่งเสริมและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ  ประชาชนและ
เอาใจใส่ต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งจัดระบบงานและการบริการของ อบต. ให้มีคุณภาพ สะดวก  
รวดเร็ว  ให้เกิดความพึงพอใจแก่ประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง  และสังคมท่ีดี  เป็นกรอบใน
การบริหารราชการ 
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     ๒.  นโยบายทั่วไป 
๒.๑  การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๑  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  เช่น ถนน  ไฟฟูา สะพาน ทางระบายน้ าแหล่งน้ า  ให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต อบต.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้วยการปลูกไม้ดอก   ไม้ ประดับริมถนนสายหลักท่ีสาธารณะเพ่ือ
พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๒.๑.๒  ประสานงานและวางผังโครงข่ายถนนให้เหมาะสมอย่างเป็นระบบ  รวมทั้งบ ารุง รักษา              
ซ่อมแซมถนนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
๒.๒  การจัดการด้านสันทนาการ  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 ๒.๒.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา   อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยร่วม
อนุรักษ์จัดงาน  ประเพณี  วันส าคัญต่าง ๆ  ให้สืบทอดตลอดไป  พร้อมทั้ง ส่งเสริมกีฬา  เพ่ือให้เยาวชนและ
ประชาชนในเขต  อบต.  ปลอดยาเสพติด 
 ๒.๒.๒  ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  รวมทั้งสนับสนุนเครื่องเล่นและอุปกรณ์กีฬาให้ทั่วถึง และพอเพียง 
๒.๓  การจัดการด้านสาธารณสุข  การพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน 
           ๒.๓.๑  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริการสาธารณสุข  การอนามัยแก่ประชาชนโดยทั่วถึง 
 ๒.๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุน  สวัสดิการเด็ก  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๓.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพ  ส าหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพ่ือสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ 

๒.๓.๔  ส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  โดยการสนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานและใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น 
๒.๔  การจัดการด้านการเมอืง  การปกครองและการบริหารจัดการ 
 ๒.๔.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยการบริหารจัดการทุกด้านจะเป็นความ โปร่งใส  ให้ทุก
ฝุาย  ตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝุายเข้ารับฟัง     พร้อมเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๔.๒  พัฒนาบุคลากร  พนักงานเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของ  อบต.  ให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ 
 
 
 
   จึงเรียนมาเพ่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดทราบ                                                                                                 

 
วิจิตร   มูลเอก 

(นายวิจิตร   มูลเอก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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ส่วนท่ี  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาต าบล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาต าบลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาต าบลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมลูและปัญหาส าคญัของต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาต าบลที่สอดคล้องกับ 
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาต าบลที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕6๐ – ๒๕๖๔)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖2 – กันยายน  ๒๕๖3 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖2)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖3) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖3)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖3– มีนาคม  ๒๕๖3    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖3 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๑ - ๑ -   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕   
๓. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ - ๑ -   
๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๖ ๘ ๑๖ ๘   
๕. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข ๘ ๒ ๘ ๒   
๖. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๖ ๒๑ ๖   
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา ๑๓ ๑๑ ๑๓ ๑๑   
๘. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐   
๙. ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ๖ ๓ ๖ ๓   
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ๑ ๓ ๑   

รวมท้ังสิ้น ๘๔ ๔๖ ๘๔ ๔๖   
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕๔.๗๖  ๕๔.๗๖    
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กจิกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    2,748,100 2,748,100 
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ    876,000 876,000 
๓ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์    66,000 66,000 
๔ เงินเดือนครู อบต    5,546,620 5,546,620 
๕ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก    2,761,570 2,761,570 
๖ ค่าจัดการเรียนการสอน 

โรงเรียน 
   366,600 366,600 

๗ ส่งเสริมศักยภาพครู    183,000 183,000 
๘ ค่าปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน    52,500 52,500 
๙ ค่าจัดการเรียนการสอนครู

ผดด. 
   130,900 130,900 

๑๐ อาหารเสริมนม (ร.ร.)    1,030,904 1,030,904 
๑๑ ค่าอาหารกลางวนั (ร.ร.)    2,151,900 2,151,900 
๑๒ อาหารเสริมนม (ศพด.)    148,982 148,982 
๑๓ ค่าอาหารกลางวนั (ศพด.)    380,900 380,900 
๑๔ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    111,250 111,250 
๑๕ ศึกษาบุตรคร ู    174,900 174,900 
๑๖ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน    74,090 74,090 
๑๗ ค่าหนังสือเรียน    118,598 118,598 
๑๘ ค่าเครื่องแบบนักเรียน    80,280 80,280 
๑๙ โครงการ Covid    29,331 29,331 
๒๐ สถานีสูบน้้า    109,264.44 109,264.44 
๒๑ DLIT    30,400 30,400 
๒๒ โครงการโรคพษิสุนัขบ้า    85,140 85,140 
๒๓ สนามเด็กเลน่    170,000 170,000 
๒๔ ปรับปรุงถนน    5,420,000 5,420,000 
25 โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 
   240,000 240,000 

รวมท้ังสิ้น 23,087,229.44 23,087,229.44 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  ๒9  ตุลาคม  ๒๕๖3 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ ๑ ๑ ๑.๑๙ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๕ ๕.๙๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ ๑ ๑.๑๙ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑๖ ๑๖ ๑๙.๐๕ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๘ ๘ ๙.๕๒ 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๕.๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑๓ ๑๓ ๑๕.๔๘ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจดัการบ้านเมืองที่ด ี ๑๐ ๑๐ ๑๑.๙๐ 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๖ ๖ ๗.๑๔ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๓ ๓ ๓.๕๗ 

รวม ๘๔ ๘๔ ๑๐๐ 
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ส่วนท่ี  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ 
๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด
ไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหาร
ทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการประเมิน
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

ประเด็นการ... 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

-22- 
ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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-๒3- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุปูาประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเปูาประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เปูาประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุปูาประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเปูาประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี  ๕ 
 

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

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ .ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว 
๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูล
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สะอาดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึงด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3  ด้วยระบบ 
e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี  ๖ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้ว
ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วย
ท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชน
ต่อต าบล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไป
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของต าบล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   

๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต าบลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้
การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ต าบลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 
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การประเมนิความพงึพอใจ  

 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเดน็การพัฒนา 

การประเมนิความพงึพอใจ  

 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  

(งานบริการประชาชน)  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓   

ส่วนท่ี  ๗ 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  สามารถ
สรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  ต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 ๑.๒  ต าบลสามารถด าเนินงานได้เกินร้อยละ  ๕๐  ของแผน  และมากกว่าปีที่ผ่านมา ดังนี้  
  ๑)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๓๔  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓ 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาด  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  ต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒.๒  ต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผนและสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  ดังนี้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
๒๕๖3 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖3 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖3 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
๒๕๖3 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖3 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖3 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

๒๖๓ ๒๖๓ ๒๓๔ ๒๐๘ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๔๒ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๑๖ 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) เฉพาะปี ๒๕๖3  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๖3  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 
๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๖๒  ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง   

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 

การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3     

ตามที่ต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการประเมิน
ออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก      คิดเป็นร้อย
ละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความ
พอใจเพ่ิมมากขึ้นร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากต าบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖
5) จ านวน  ๒๕๗  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านการประชาคมท้องถิ่นและประชาคมแล้ว  ต าบลสามารถ
บรรจุโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการได้  ๒๕๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  สามารถด าเนินการได้  ๒๔๒  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๑๖  จากงบประมาณรายจ่ายที่อนุมัติงบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจที่ได้ตั้งไว้  จ านวน  ๑๕  โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก   

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของต าบล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3   

 ตามท่ีต าบลได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ท าการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ  ๙๓.๕๐  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖3  ร้อยละ  ๙๕.๓๕  ซึ่ง
น้อยกว่าปีที่ผ่านมารอยละ  ๑.๘๕  ผลมาจากต าบลยังขาดการพัฒนาด้านระบบระบายน้ า  ปัญหาขยะในพ้ืนที่  ส่ง
กลิ่นเหม็น  สถานที่รับบริการคับแคบ     

 
๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่
ต้องการให้ต าบลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหากปัญหาที่
เกิดข้ึนต าบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด   
 
  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคของต าบล 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของต าบล  มีดังนี้ 
ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน

อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
 
 
อุปสรรค 
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     
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๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  ต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  ต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  ต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบาง
รายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการพัฒนาต าบล)   
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานของต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี   

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  ต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๖.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  

สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าว

บ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว

และถูกต้อง  ในการบริการของต าบล 
๕)  ควรให้มีการจัดโครงการต าบลเคลื่อนที่ พบประชาชนเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน และควร

เชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม  เช่น สาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล  ปศุสัตว์  เกษตร เป็นต้น เพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชน 
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๖) การด าเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากเพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและ

มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของต าบลมากขึ้น 
 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดสามารถด าเนินการได้  จะส่งผลให้

ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
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ภาคผนวก 
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๑.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 

๒.  ประกาศตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 
 

๓.  เครือ่งมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 


