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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ได้ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาดทราบ  ซึ่งคณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เพื่อประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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สารบัญ 
 
 
เรื่อง           หน้า 
 
ส่วนที ่ ๑  บทน า         ๑ – ๔ 
 
ส่วนที ่ ๒  แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาต าบล ๕ – ๑๕ 
 
ส่วนที ่ ๓  การบันทึกข้อมูลแบบรายงาน      ๑๖ – ๒๐ 

 
ส่วนที่  ๔  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา      ๒๑ – ๒๘ 
ส่วนที่  ๕  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan    ๒๙ 
     (www.dla.go.th) 
 
ส่วนที่  ๖  การประเมินความพึงพอใจ       ๓๐ – ๓๑ 
 
ส่วนที่  ๗  สรุปรายงานผลและเสนอความเห็นการติดตาม    ๓๒ – ๓๕ 
  และประเมินผลแผนพัฒนา 
 
ภาคผนวก 
 ๑. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
 ๒. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
 ๓. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่  ๑ 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย 

ท้ังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากร
ต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จ
ของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลตา่งๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้
ข้อมูลปูอนกลับเก่ียวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการ/
กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการ
ด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  
กลุ่มเปูาหมายท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ในระหว่างท่ีก าลังด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็น
สิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จ
ตามแผนงานท่ีก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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-๒- 
๒. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี ้ 

๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  สามารถพิจารณาจากการติดตาม
และประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม ่ 

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนตา่งๆ  ว่าเป็นไปตามเปูาหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเปูาหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
๓. วัตถปุระสงค์ของการตดิตามและประเมินผล  

๓.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างด ี 

๓.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้  
๓.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดและ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
๓.๔ เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี ้

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

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี ้

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

-๓- 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ท่ีได้รับการ

แต่งตั้งตามระเบียบฯ  ไดก้ าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนท่ีสุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับ
แต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

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

ส่วนต าบลโคกสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบท่ี ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ

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

 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)  

(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 
    (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑)  

(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) 
ระยะ  ๖  เดือน 

http://www.dla.go.th/
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-๔- 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๐– มีนาคม  ๒๕๖๑    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๑ 

(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายท่ีตั้ง
ไว้หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

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

ส่วนต าบลโคกสะอาดในแต่ละยุทธศาสตร์ 
(แบบท่ี ๑ – ๓/๓  แนบท้ายภาคผนวก) 
แบบท่ี  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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ส่วนที่ ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนาต าบล 
 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  ด้วยการ
เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝุาย
อย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะการตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต 
บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทางการเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ปูองกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟูอและราคา

น้ ามัน เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค 
บริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 

๕)  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน บนพื้นฐานสนธิสัญญาและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดย
เร่งแก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว  โดยประกาศให้
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น  การเพิ่มเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ใน
วงเงิน  ๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐท่ีเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการราย
ย่อย  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซ
ธรรมชาติท่ีใช้จริงต่อเดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพ
ของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  
ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับ
เงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยท่ีต่ า กว่า ๕  แสน
บาท อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ท่ีเป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  
รวมท้ังจัดท าแผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 

๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มี
เสถียรภาพเป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้า
เกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพื่อจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดัน
ราคาสินค้าเกษตรท่ีส าคัญให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 
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-๖- 
๙)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน 

โดยสนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อ
ยกระดับ  เพื่อยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดท้ังในและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเท่ียวหลักท่ี
เชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน  โดยเร่ิมด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมท้ังจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในท่ี
สาธารณะและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญท่ีเป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    
เพื่อวางกลไกการใช้อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรท่ีใช้อ านาจรัฐท้ังหลายมีความรับผิดชอบ
ท่ียึดโยงกับระบบและพร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการ
การบริหารจัดการท้ังปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความ
หลากหลายของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพื้นท่ีในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียมท่ัวถึง 

 

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)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี ้

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
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-๗- 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีด ี

๑๑) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  
เกรงกลังต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา 
จังหวัดเพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และ
เป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการ
ท างาน    ท่ีผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ 
รวมท้ังได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังท่ี ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้อง
ประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งเดิม 
ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็น
ธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
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-๘- 
วัตถุประสงค์ :   ๑. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ     
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ 
ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (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 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อ

การอุปโภคและบริโภครวมท้ังวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

ผู้มีคุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน 

๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๖.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ   
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ังภาครัฐและเอกชน 
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-๙- 
๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง

รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ     

น าเคร่ืองจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริม
การกระจายสินค้าไปสู่ท้ังภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ัง
ภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วย
และเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

 
๖.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพื่อเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ

ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

รวมท้ังจัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดกาฬสินธ์ุ  

๖.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนท่ี

มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี  ท่ัวถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง 
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการ
ทางการแพทย ์

๖.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้

สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
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-๑๐- 
๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  

เพื่อสนับสนุนเคร่ืองมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๖.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 

๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่  รวมท้ังกิจกรรมด้านการ
ท่องเท่ียว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของ
จังหวัดกาฬสินธ์ุเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ 

๖.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ  หน้าท่ี  ตามท่ี

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน 
และของประเทศต่างๆ ในโลก 

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

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในต าบล 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาต าบล 

๖)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๖.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีส าคัญ  

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย

พลเรือน (อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน 
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-๑๑- 
๖.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคเอกชน  ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๑.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาวิสัยทัศน์  (Vision) : 

“ เกษตรก้าวหน้า      การศึกษาเป็นเลิศ      เชิดชูคุณธรรม     
น าคุณภาพชีวิต      เศรษฐกิจพอเพียง ” 

พันธกิจ (Mission) : 
๑. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  โครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภคท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีและได้รับการบริการอย่างเป็นธรรม 

  ๓. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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. โครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต   
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า  

  ๓. หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด 
  ๔. เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

๕. ชุมชนเข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๖. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน สามารถเลี้ยงชีพได้ 
๗. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
๘. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง 
๙. เพ่ือสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
๑๐ การบริหารจัดการโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

-๑๒- 
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 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการศึกษา 
  แนวทางการพัฒนา 
   ๑.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ 
   ๒.ส่งเสริมบุคลากรเข้าอบรมให้มีความรู้ความสามารถ 
   ๓.ส่งเสริมเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
   ๔.จัดตั้งก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ 
   ๕.ส่งเสริมสนับสนุนเด็กเรียนดี วินัยดี 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

-๑๓- 
   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.ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ 
                                  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  

๓.๑  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   แผนพัฒนาจังหวัด  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

- การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

-๑๔- 

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
- ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  

ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  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 า 
กระบวนการบริหารในเชิงรุกมาใช้โดยการออกหน่วย  อบต. เคลื่อนที่  เพื่อรับทราบ ปัญหาของประชาชนและในทุก  
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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-๑๕- 
     ๒.  นโยบายทั่วไป 
๒.๑  การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 

๒.๑.๑  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  เช่น ถนน  ไฟฟ้า 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
ฝ่าย  ตรวจสอบได้การประชุมสภาจะเปิดโอกาสให้ทุดฝ่ายเข้ารับฟัง     พร้อมเสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น 
 ๒.๔.๒  พัฒนาบุคลากร  พนักงานเจ้าหน้าที่  และลูกจ้างของ  อบต.  ให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้ง
ส่งเสริมด้านพลานามัยให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถท างานอย่างมืออาชีพ 
  จึงเรียนมาเพื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดทราบ                                                                                                 

 
วิจิตร   มูลเอก 

(นายวิจิตร   มูลเอก) 
นายกองคืการบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่  ๓ 
 

การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ คร้ัง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ
ด าเนินการ 

๑  คณะกรรมการพัฒนาต าบล 
๑.๑  มีการจดัต้ังคณะกรรมการพัฒนาต าบลเพื่อจดัท าแผนพฒันาต าบล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาต าบลเพื่อจดัท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๓  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาต าบล   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาต าบลและประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของต าบลมาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาต าบลทีส่อดคล้องกบั 
ศักยภาพของท้องถิน่ 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาต าบลทีส่อดคล้องกบั 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปาูหมายการพัฒนาต าบล   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

๒.๑๓ มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

-๑๗- 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  โดยมี
ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  
เดือน  โดยเริ่มต้ังแต่ส้ินสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๐ – กันยายน  ๒๕๖๑ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

(๑)  ไตรมาสท่ี  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๐)  
(๒)  ไตรมาสท่ี  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑) 

    (๓)  ไตรมาสท่ี  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๑)  
(๔)  ไตรมาสท่ี  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙– มีนาคม  ๒๕๖๐    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามป ี  
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-๑๘- 
๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ ๑ - ๑ -   
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๕ ๕ ๕   
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ - ๑ -   
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม ๑๖ ๘ ๑๖ ๘   
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข ๘ ๒ ๘ ๒   
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๑ ๖ ๒๑ ๖   
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา 

๑๓ ๑๑ ๑๓ ๑๑ 
  

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐   
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน ๖ ๓ ๖ ๓   
๑๐. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๓ ๑ ๓ ๑   

รวมทั้งสิ้น ๘๔ ๔๖ ๘๔ ๔๖   
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕๔.๗๖  ๕๔.๗๖    

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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-๑๙- 
๒.๒  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

ที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์ 
 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑ เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ    ๘,๐๗๖,๗๐๐ ๘,๐๗๖,๗๐๐ 
๒ เบี้ยยังชีพผู้พิการ    ๒,๙๙๕,๒๐๐ ๒,๙๙๕,๒๐๐ 
๓ เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์    ๗๒,๐๐๐ ๗๒,๐๐๐ 
๔ เงินเดือนครู อบต    ๔,๐๙๔,๓๓๐ ๔,๐๙๔,๓๓๐ 
๕ เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก    ๓,๒๖๕,๙๐๑ ๓,๒๖๕,๙๐๑ 
๖ ค่าจัดการเรียนการสอน โรงเรียน    ๕๒๗,๖๐๐ ๕๒๗,๖๐๐ 
๗ ส่งเสริมศักยภาพครู    ๔๑,๐๐๐ ๔๑,๐๐๐ 
๘ ค่าปัจจัยพืน้ฐานนักเรียนยากจน    ๒๘,๕๐๐ ๒๘,๕๐๐ 
๙ ค่าจัดการเรียนการสอนครูผดด.    ๑๐๐,๓๐๐ ๑๐๐,๓๐๐ 
๑๐ อาหารเสริมนม (ร.ร.)    ๑,๒๑๘,๘๖๐ ๑,๒๑๘,๘๖๐ 
๑๑ ค่าอาหารกลางวนั (ร.ร.)    ๒,๕๕๓,๑๘๐ ๒,๕๕๓,๑๘๐ 
๑๒ อาหารเสริมนม (ศพด.)    ๑๑๓,๐๕๖ ๑๑๓,๐๕๖ 
๑๓ ค่าอาหารกลางวนั (ศพด.)    ๒๘๙,๑๐๐ ๒๘๙,๑๐๐ 
๑๔ ส่งเสริมศักยภาพ (ผดด.)    ๓๕๖,๖๐๐ ๓๕๖,๖๐๐ 
๑๕ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    ๑๓๓,๐๗๐ ๑๓๓,๐๗๐ 
๑๖ ศึกษาบุตรคร ู    ๕๗,๗๘๐ ๕๗,๗๘๐ 
๑๗ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน    ๘๙,๔๔๘ ๘๙,๔๔๘ 
๑๘ ค่าหนังสือเรียน    ๑๓๖,๑๑๔ ๑๓๖,๑๑๔ 
๑๙ ค่าเครื่องแบบนักเรียน    ๙๖,๗๐๘ ๙๖,๗๐๘ 
๒๐ ค่าห้องน้ าคนพิการ    ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
๒๑ DLIT    ๙๖,๐๘๐ ๙๖,๐๘๐ 
๒๒ ประปา ม.๑    ๓,๙๓๐,๐๐๐ ๓,๙๓๐,๐๐๐ 
๒๓ ประปา ม.๖    ๓,๘๘๐,๐๐๐ ๓,๘๘๐,๐๐๐ 
๒๔ ถนนลาดยาง    ๘,๙๐๐,๐๐๐ ๘,๙๐๐,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๔๑,๐๙๑,๕๒๗ ๔๑,๐๙๑,๕๒๗ 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๐- 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  คร้ัง  
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน  วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๑ ๑ ๑.๑๙ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ๕ ๕ ๕.๙๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร ๑ ๑ ๑.๑๙ 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม ๑๖ ๑๖ ๑๙.๐๕ 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข ๘ ๘ ๙.๕๒ 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ๒๑ ๒๑ ๒๕.๐๐ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑๓ ๑๓ ๑๕.๔๘ 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี ๑๐ ๑๐ ๑๑.๙๐ 
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

๖ ๖ ๗.๑๔ 

๑๐. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

๓ ๓ ๓.๕๗ 

รวม ๘๔ ๘๔ ๑๐๐ 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่  ๔ 
ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย ๔  (๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ 
สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม  เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑.  ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (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... 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๒- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพืน้ฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเท่ียว เปน็ต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลกัษณะคลา้ยกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมูลเพือ่การจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนนิงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสรา้งอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสงัคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๓- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรนุแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปญัหาหรือความต้องการในเชิงพืน้ที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเปน็ส่วนประกอบในการจัดท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเนน้และส่ิงท่ีต้องการจะเปน็ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพือ่น าไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกนัและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวดั และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคลอ้งและสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเปน็รปูธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในชว่ง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๔- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคลอ้งกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวดัได้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกนัและมี
การบูรณาการกนัในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจดัล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเรจ็ของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ป ี(ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๕- 
๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑.  ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสัยทัศน์ (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๖- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพืน้ฐาน (๓) (๓) 
สถานที่ท่องเท่ียว เปน็ต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลกัษณะคลา้ยกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมูลเพือ่การจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนนิงานใน 
แต่ละปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเปูาหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากนอ้ยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมลูที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสรา้งอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสงัคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรนุแรงของปญัหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะหข้์อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดลอ้มท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคลอ้งกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปจัจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๗- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที่โดย
ชี้ให้เห็นขนาดและความรนุแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปญัหาหรือความต้องการในเชิงพืน้ที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเปูาหมายท่ีชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเปน็ส่วนประกอบในการจัดท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที ่อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน

อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเนน้และส่ิงท่ีต้องการจะเปน็ สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพือ่น าไปสู่การบรรลวุิสัยทัศน์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ • มีความชัดเจน สอดคลอ้งกบัวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกนัและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวดั และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคลอ้งและสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเปน็รปูธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะบรรลุ
อะไรในชว่ง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๒๘- 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคลอ้งกับเปูาประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์
ตามเปูาประสงค์ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวดัได้ในเชิงปรมิาณและคณุภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหนา้ในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถที่ ท าได้ทั้งด้านปริมาณ
งาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเปา้ประสงค์ของแตล่ะประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกบัลักษณะเฉพาะของพื้นที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรอืแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกนัและมี
การบูรณาการกนัในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเปูาประสงค์ 
และยุทธศาสตร ์

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจดัล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อยา่งชัดเจน
และน าไปสู้ผลส าเรจ็ของเปูาประสงค์ 

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ป ี(ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนนิการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่  ๕ 
 

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ท่ี มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันท่ี  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เร่ือง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสะอาดโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  จึง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๙  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

การตดิตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 

(www.dla.go.th) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่  ๖ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลข
แล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ท้ังนี้  การประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น  
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อต าบล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกท้ังการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการให้บริการของต าบล (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๓.  เพื่อให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ท่ีได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต าบลจะต้องมีการปะเมินผลความพึงพอใจ  ท้ังนี้
เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ต าบลจึงมีการด าเนินการประเมินความพึง
พอใจ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิความพงึพอใจ  

 

ของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กจิกรรม) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม 

ตามยุทธศาสตร์และประเดน็การพัฒนา 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๓๑- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมนิความพงึพอใจ  

 

ของประชาชนที่มีต่อผลการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคก

สะอาด 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  

(งานบริการประชาชน)  

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

ส่วนที่  ๗ 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
๑.  ผลการติดตามแผนยทุธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  
สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๑.๑  ต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๙   
 ๑.๒  ต าบลสามารถด าเนินงานได้เกินร้อยละ  ๕๐  ของแผน  และมากกว่าปีท่ีผ่านมา ดังนี้  
  ๑)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

๒)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 

     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๓๔  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓ 
 
๒.  ผลการติดตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
 จากการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 
 ๒.๑  ต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   
 ๒.๒  ต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  ดังนี ้  
   

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สี่ป ี

๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 
ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สปี ี

๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัต ิ
๒๕๖๐ 

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 
 

จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นว่าแผนพัฒนาสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เฉพาะปี ๒๕๖๐  มีจ านวน
โครงการ/กิจกรรมน้อยกว่าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  สาเหตุเนื่องมาจาก     

 
๑)  โครงการ/กิจกรรมในปี ๕๙  ได้ด าเนินการส าเร็จลุล่วง  
๒)  ปัญหาของประชาชนเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง   

 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๓๓- 
๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

การประเมินความพึงพอใจมีผลการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้   
๓.๑  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐     

ตามท่ีต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  โดยแบ่งช่วงของผลการ
ประเมินออกเป็น  ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับพอใจมาก      
คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๒๔  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ร้อยละ  ๕๓.๒๘  แสดงให้เห็น
ว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ  ๑๔.๙๖  สาเหตุมาจากต าบลได้บรรจุโครงการในแผนพัฒนาสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) จ านวน  ๒๕๗  โครงการ  เป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีผ่านการประชาคมท้องถิ่นและ
ประชาคมแล้ว  ต าบลสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีจะด าเนินการได้  ๒๕๗  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
๑๐๐  สามารถด าเนินการได้  ๒๔๒  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  ๙๔.๑๖  จากงบประมาณรายจ่ายท่ีอนุมัติ
งบประมาณแล้ว  ไม่สามารถด าเนินการตามภารกิจท่ีได้ตั้งไว้  จ านวน  ๑๕  โครงการ ซึ่งน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา
มาก   

๓.๒  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีผลต่อการให้บริการของต าบล (งานบริการ
ประชาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 ตามท่ีต าบลได้ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ท าการประเมิน
ความพึงพอใจ  ซึ่งผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใจมากร้อยละ  ๙๓.๕๐  เทียบกับผลการประเมิน
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ร้อยละ  ๙๕.๓๕  ซึ่งน้อยกว่าปีท่ีผ่านมารอยละ  ๑.๘๕  ผลมาจากต าบลยังขาด
การพัฒนาด้านระบบระบายน้ า  ปัญหาขยะในพื้นท่ี  ส่งกล่ินเหม็น  สถานท่ีรับบริการคับแคบ     

 
๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ไม่มีข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน  มีเพียงข้อร้อง
ทุกข์ท่ีต้องการให้ต าบลด าเนินการแก้ไขให้  เมื่อต าบลได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว  ประชาชนก็เกิดความพอใจหาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นต าบลยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นท่ีก็จะเกิดความวิตก  กังวล และเกิดความไม่
พอใจในท่ีสุด   
 
  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคของต าบล 

๕.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนนิงานของต าบล  มีดังนี ้
ปัญหา 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตต าบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
อุปสรรค 
๑) อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้     

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๓๔- 
๕.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 

  ปัญหา 
๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
๒)  ต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๓)  ต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  

๒)  ต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    

๖.  ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามและคณะกรรมการพัฒนาต าบล)   
เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  มีระดับความส าเร็จท่ีสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   
 ๖.๑  การด าเนินงานของต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี    

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  ต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๖.๒  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   
๓)  ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์

ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของต าบล 
๕)  ควรให้มีการจัดโครงการต าบลเคลื่อนท่ี พบประชาชนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้าน และ

ควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม  เช่น สาธารณสุขอ าเภอ  โรงพยาบาล  ปศุสัตว์  เกษตร เป็นต้น 
เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน 

๖) การด าเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากเพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสารและมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของต าบลมากขึ้น 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

-๓๕- 
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว  หากองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาดสามารถด าเนินการได้  จะส่งผล

ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

 
๑.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (e-plan) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 

๓.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
 

 


