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  กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถปฏิบัติงาน
ได้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนา
ในอนาคต 
  ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25๖1 – 25๖5) ฉบับเพ่ิมเติม
ครั้งที่ 3/2564  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา      
ซึ่งแบ่งออกเป็น  10  ด้าน ได้แก่ ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้านการพัฒนาการศึกษา  ด้านการ
พัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือวัดผลการด าเนินงานว่าสามารถ
ปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามแผนพัฒนา   ที่ตั้งไว้หรือไม่ แล้วจัดท ารายงานผลเสนอ
ผู้บริหารเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองในปีต่อไป 
  การจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 25๖5  ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกส่วนราชการที่ให้ความอนุเคราะห์
ข้อมูลจนท าให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ตัดสินใจบริหารจัดการทรัพยากรและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่  ๑ 
                                                             บทน า 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) 

พ.ศ.  ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น        
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด     
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผน คือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่

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

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง    



๒ 
 

 

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

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติ
โครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  
ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัด ท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย          
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาท้องถิน่  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 
12 และข้อ ๑3  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   
     (๑)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 
 



๓ 
 

 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองเป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เมือง  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
( implementation process)  การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)  การประเมินผลลัพธ์นโยบาย        
(policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจาก
การติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน     
ไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และ
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๔ 
 

 

หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔      
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย      
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 11 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วง   ของแผนนั้น  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
รีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ
โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่
จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้อง
หยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็
จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิด
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเขม้แข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    

 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

 

 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2561 ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
 

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



๖ 
 

 

 

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ข้อ 29 (2)  

  ขั้นตอนที่ ๔    
  รายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12  (๓)    

 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ พัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑3 
(๕)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 
ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๘ 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย
และคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

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

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

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046  ลงวันที่ ๑9  ตุลาคม  ๒๕61 เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0810.3/ว6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การซักซ้อม
แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหาร
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

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

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

เป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

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

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 



๙ 
 

 

(๔)  ความกา้วหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด    
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒) ด้านส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมฯ 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับ

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

๓)  ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรม 
      มีการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ทั่วถึง  เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  มีการ
ปลูกพืชเศรษฐกิจหมุนเวียนตามฤดูกาล  ลดต้นทุนการผลิตเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร สร้างรายได้ในการถนอม
อาหารจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ิมรายได้ในการการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
     ๔)  ด้านการสาธารณสุข และ   พัฒนาด้านสวัสดิการ 

เด็กได้รับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดี
ขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในต าบล  พัฒนาการรักษาพยาบาล       ในต าบล   ประชาชนมีสุขอานามัยที่ดี   ให้มีการออกก าลังกายในชุมชน     
มีสวัสดิการให้กับ อสม. ชุมชนปลอดขยะ 

๕)  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวใน

ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๖)  ด้านกีฬาและนันทนาการ 
 มีการจัดส่งกีฬาทุกประเภทเข้าร่วมแข่งระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ให้เยาวชนได้

แข่งขันระดับต าบลเป็นการนันทนาการห่างไกลยาเสพติด  มีความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนในต าบลคลองเมือง 
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๗) ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท  มีการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในต าบลคลอง
เมือง 

๘) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าราย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
 



๑๐ 
 

 

๙) ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและภาพ 
     มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพบริการประชาชนให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 (๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของ อบต. ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        

(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ เหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม่  

 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน

ระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและคัดกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ      
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 



๑๑ 
 

 

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

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

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย ( stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
   (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง ประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองติดตาม 1 ครั้งในช่วงเดือน 
พฤศจิกายน 
  (๔)  เครื่องมือ  ได้แก่   

เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

๕.  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



๑๒ 
 

 

(๕)  กรรมวิธี  ได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์   ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  ได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร ได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
  ๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล

มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
   

     
 6.1 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.3/ว 6772 ลง
วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕62 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.2  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

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

 
 
 
 
 
 
 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 
 

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


๑๓ 
 

 

 
 
 

๑)  ท าให้ทราบการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  ท าให้พบจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร        
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระชัดเจน  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses)  ซ่ึงจุดอ่อนที่พบเกิด
จากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

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

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มี โครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการ
ต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย    

 
 
 
 
 
 

๗.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
 
 



๑๔ 
 

 

  
 
 
 

 
๑. นายสายยูน โพธิ์ข า         ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1   (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)  ประธานกรรมการ 
๒. นายจ าปี ปัตตาตะพัง      สมาชิกสภาฯ หมู่ 8 (ผู้แทนสมาชิกอบต.)   กรรมการ 
๓. นายช่วง มะลาเหลือง       สมาชิกสภาฯ หมู่ ๙ (ผู้แทนสมาชิกอบต.)   กรรมการ 
๔. นายสุรภร พรรณทอง      สมาชิกสภาฯ หมู่ 11 (ผู้แทนสมาชิกอบต.)   กรรมการ 
๕. นายอ่อนสา  ปิตาละเต    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11  (ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น)   กรรมการ 
๖. นางเบญจภรณ์ ราศี        คร ูรร.ดงพลอง (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)                        กรรมการ 
๗. นางสาวสุดารัตน์  ผาสุก   จนท.รพ.สต.บ้านดงพลอง (ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)   กรรมการ 
๘. นางม่อม  โพธิ์มาตร       ประธานอสม. หมู่ 9  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)             กรรมการ 
๙. นางนิด  เทียบแก้ว       ประธานอสม. หมู่ 6  (ผู้ทรงคุณวุฒิ)           กรรมการ 
10. นางสาวสมลักษณ์ เจริญรัมย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  กรรมการ 
๑1. นางพรชนก สุระศร       หวัหน้าส านักปลัด                            เลขานุการ 
12. นายจิรายุทธ  นามศิริพงศ์พันธุ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 
      

 
 
 
 
 

 
 

 
๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 
 



๑๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรั กษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้ บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

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

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

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

  ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๑๖ 
 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

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

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

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

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการ
จัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา 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 เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รกัษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     



๑๗ 
 

๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

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

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

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

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
                  พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ 



๑๘ 
 

พัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มี
รูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า 
“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมาย
รักสามคัคี” 

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

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ           

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

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

และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 

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

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กร



๑๙ 
 
ภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้า           
สู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็ นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่            
ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  ด าเนินคดีกับผู้กระ      

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)      

ระยะ ๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนา      
ทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคม               
ทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

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

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

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 



๒๐ 
 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดนครราชสีมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
วิสัยทัศน์  “โคราช  เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
เปูาประสงค์รวม 

๑)  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุ่ง
สู่เมืองทีน่่าอยู่ 

๒)  พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
๓)  พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก   
๕)  เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
ห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  :  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

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

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา     

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 



๒๑ 
 

๘.๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ             
น าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ
การอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็น

ผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถิ่น  เพ่ือเตรียม

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
๕)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและ

ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคณูปการและสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา  
๘.๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน(อสม.) 

๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
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๘.๖  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๘.๗  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

๘.๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ 
ในโลก 

 
 
๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  

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 ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในต าบลคลองเมือง 

๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาของต าบลคลองเมือง 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๘.๙  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กร            

ที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพ่ือสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
๘.๑๐  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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

๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน     
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

๓)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
๙.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

 อ าเภอจักราช  มีแนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับแนวทางจังหวัดนครราชสีมาเป็นส าคัญ  และเน้นให้
ประชาชนด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง  โดยอ าเภอจักราชมีวิสัยทัศน์ ดังนี้ 

 “บูรณาการในพ้ืนที่  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาอาชีพและการศึกษาอย่างยั่งยืน      
เพ่ือความอยู่ดีกินดี สังคมเป็นสุข” 

 พันธกิจ 
 ๑. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๒. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
 ๓. ส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔. เสริมสร้างความเข้าใจอันดี รู้รักสามัคคี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๕. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ 

 ๖. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๗.. ส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 

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

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

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

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

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   

๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน  า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น  
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้ องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน



๒๕ 
 
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐาน
ของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

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

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ต าบลคลองเมืองเป็นต าบลขนาด
เล็กที่มีประชาชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข  และคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข
น่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

“ ประชาสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ไม่พึ่งพายาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

๒.  พันธกิจ (MISSON) 
 ๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 ๒)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ๓)  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 ๔)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 ๕)  การพัฒนาการเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
  ๖) การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
 ๗) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๘) การส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนพออยู่พอกิน  สร้างขบวนการเรียนรู้ ร่วมกัน ร่วมคิด ร่วม
ท า  เพือ่พัฒนาไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและยังยื่น  ตามแนวพระราชด าริ 
 

  
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๒๖ 
 
๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1) การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสาม

พ่ีน้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความทับซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน   ส่งเสริม
เชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า   ขุดลอก  ขุดสระ   พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า ระบบประปา และ
การกระจายการใช้ประโยชน์  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและ
การปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น   ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลังกายสนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  และ
การก่อสร้างอ่ืน ๆ 

2) การพัฒนาด้านการศึกษา การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา   ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความ

พร้อมของสถานศึกษานั้นๆ  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน  ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนา ในการจัดการศึกษา  
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน   ส่ งเสริม สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาและภาค
ประชาชน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้    จัดให้มี
คณะกรรมการการศึกษาเพ่ือประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบต. และ
กระทรวงศึกษาธิการ และอ่ืนๆ  จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
 ส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธท้องถิ่น    สืบสานคุณค่า
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน  เช่น  ชาติพันธุ์  วัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน  
บวร  บ้าน  วัด  โรงเรียน  ในการพัฒนาชุมชน   สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้
พระสงฆ์เป็นประจ า 

 

 3) การพัฒนาการเกษตรกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชน

อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม  เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการประสานงานจัดหาน้ า
เพ่ือการเกษตร  สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองต่างๆ ส่งเสริมการปลูกพืชทางการเกษตร 
เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน  

 

4) การพัฒนาสาธารณสุข และสวัสดิการสังคม 
 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่ าง
ครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ     ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  
ก าลังคน  งบประมาณ  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ  และมีขวัญก าลังใจที่ดี    จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือ
การพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพที่ดี การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้ง
ผู้น าชุมชน  (ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน)  กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยท างาน, วัยสูงอายุ    การส่งเสริมสนับสนุน
สถานีอนามัยประจ าต าบลให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ปุวยเพิ่มมากข้ึน 
 



๒๗ 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  ส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรก
เกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยท างานและวัยชรา    สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการ   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมปัญหา มีการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 

5) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อยโดยประสานกับสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจเอกชน หน่วยงานของรัฐ  เช่น 

ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น 
พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก และจัดท าห้องแสดงสินค้าเพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาด
ส่งออก  ประสานงานกับทุกภาคส่วน  เช่น  สภาอุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของ
ต าบลคลองเมือง สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 

6) การพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท  เพ่ือความเป็นเลิศและสนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน  ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือ
สร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ   ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับต าบล และระดับ
ที่สูงขึ้นต่อไป   ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   ประสานความร่วมมือกับองค์กรและภาคประชาชนในการแข่งขันกีฬาต าบล   
 

๗) การพัฒนาเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
และทางน้ า  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน
ต ารวจบ้าน/ อปพร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ    สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน   อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนต าบล
คลองเมือง 
 

 8) การพัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
 บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ า  ปุา  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมีส่วนร่วม ของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่  
ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน  ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่ม
รื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลคลองเมือง รณรงค์การแก้ไขปัญหา ภาวะ
โลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม
ชุมชน   ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร    การปรับปรุงและพัฒนา
ส่งเสริมการลดมลภาวะภายในต าบลคลองเมือง    ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม  ภัยแล้ง  ไฟปุา  และภัย
ธรรมชาติต่างๆ โดยชุมชน 
 

๙) การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ท้องถิ่น  และภาคประชาชน   ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ.  
เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ดี   ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจ    และบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            



๒๘ 
 
การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง   จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็น
รากฐานการวางแผนพัฒนาต าบลคลองเมือง   การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตาม
การท างานขององค์กรตนเอง 

๔.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง  ๓  ปี 
๔.1  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื นฐาน 

 แนวทางการพัฒนา 
                    1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
                    2. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า  
คลองน้ า  ระบบประปา  และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
  3. จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการผังเมือง 
  4. การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอ่ืนๆ 
                   5. บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความทับ
ซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๔.2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมศาสนาและและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
                    1.  สืบสานคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์  วัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชีวิตและ          
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                       2.  ส่งเสริม บ้าน วัด โรงเรียน ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธท้องถิ่น (บวร) 
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับก่อนวัยเรียน  
ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   ๔. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษา 
 

๔.3 ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด  โดยให้ความรู้กับ
ประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
  ๒. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
  ๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  ๔.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  สนับสนุนศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  ๕.  ประสานงานจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
  ๖.  สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมอ านาจการต่อรองต่าง ๆ 
  ๗.  ส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตร  เพื่อเป็นพลังงานทดแทน 

๔.4  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข และการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 



๒๙ 
 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 
                    2.  จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน  สู่การมีสุขภาพที่ดี 
(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมปูองกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน) 
   ๓.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.)  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ  และมีขวัญก าลังใจที่ดี 
                    4.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติด
เชื้อ  HIV  จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
                    5. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ 
                    6.  คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก  เยาวชน  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส 
                    7.  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย  ตั้งแต่แรกเกิด  วัยเด็ก  วัยรุ่น  เยาวชน  
วัยท างานและวัยชรา 

๔.5  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ   
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. ส่งเสริมผู้ประกอบการรายยอ่ย  โดยประสานกับสถาบนัการศึกษา  ภาคธุรกิจเอกชน  หนว่ยงานของรัฐ  
เช่น  ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ประสานงานการลงเงินทุนช่องทางการตลาด 
  ๒. ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก  
และจัดท าห้องแสดงสินค้าเพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 
  3. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

๔.6   ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท  เพื่อความเป็นเลิศและสนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  ๒.  ส่งเสริมจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
  3.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

๔.๗  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบกและทางน้ า 
  ๒.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนอปพร.  ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ 
  3.  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้องให้แก่ประชาชนต าบล
คลองเมือง 
 ๔.8  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  บูรณาการการบริหารจัดการดิน น้ า ปุา ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วม ของ ๓ ภาคี ทุกเรื่อง
ได้แก่  ภาคีหน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน 



๓๐ 
 
  ๒.  ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง  ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในเขตต าบลคลองเมือง 
  ๓.  รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
  ๔.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน 
  ๕.  ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
  ๖.  การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในต าบลคลองเมือง 
  ๗.  ส่งเสริมการเฝูาระวังภาวะน้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟปุา และภัยธรรมชาติต่างๆ โดยชุมชน 
 

๔.๙  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑. จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด ท้องถิ่น และภาคประชาชน 
  ๒. ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล  อบต.) และร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน 
  ๓. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
  4. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
  5. จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาต าบลคลองเมือง 
  6. การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานขององค์กร
ตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้จากการด าเนินงาน 



จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 ยุทธศาสตร์สานต่อแนวทางพระราชด าริ 1 1 100 - -
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 13 10 76.92 3 23.08
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 1 1 100 - -
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 6 3 50 3 50
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 4 4 100 - -
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 3 - - 3 100
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 8 3 37.5 5 62.5

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ 6 2 33.33 4 66.66
9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4 4 100 - -

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 2 2 100 - -
รวมทัง้สิ้น 48 30 62.5 18 37.5

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) เฉพาะปีงบประมาณ 2565

ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์
โครงการทีต่ั้งเป็น
งบประมาณ

โครงการทีด่ าเนินการ โครงการทีไ่มไ่ดด้ าเนินการ
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จ านวนงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ขอตั้งในปี จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

2565 งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
ยุทธศาสตร์สานต่อแนวทางพระราชด าริ 50,000.00 49,500.00 99 - - - - 49,500.00 99
ยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 5,657,000.00 5,287,618.54 93.47 - - - - 5,287,618.54 93.47
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเกษตร 10,000.00 3,210.00 32.1 - - - - 3,210.00 32.1
ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคม 13,616,200.00 12,514,250.00 92 - - - - 12,514,250.00 92
ยุทธศาสตร์การพฒันาสาธารณสุข 480,000.00 452,408.00 94.25 - - - - 452,408.00 94.25
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4,337,000.00 - - - - 8,585,850 - 8,585,850.00 -

ยุทธศาสตร์การพฒันาการทอ่งเที่ยว ศาสนา - วฒันธรรม 
ประเพณี และกีฬา 680,000.00 112,930.00 16.61 - - - - 112,930.00 16.61
ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 765,000.00 358,427.50 46.85 - - - - 358,427.50 46.85

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน 890,000.00 766,147.00 86.08 - - - - 766,147.00 86.08

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 80,000.00 54,505.00 68.13 - - - - 54,505.00 68.13

รวมทั้งสิ้น 26,565,200.00 19,598,996.04 73.78 0 0 8,585,850 - 28,184,846.04 -

สรุปผลการเบกิจ่ายตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565 ) เฉพาะปงีบประมาณ 2565

เงนิงบประมาณประจ าปี จ่ายขาดเงนิสะสม เงนิอุดหนุน รวม
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
1 ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 50,000.00 49,500.00 

พระราชด าริฯ
50,000.00 49,500.00

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา 1 โครงการสงเคราะห์จัดหารถรับส่ง เด็ก ศพด. 42,000.00 17,500.00 

2 โครงการปฐมนิเทศ/ประชุมผู้ปกครอง 30,000.00 0.00 ×

3 โครงการสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด. 51,600.00 18,920.00 

4 โครงการสนับสนุนค่าเคร่ืองแบบ ศพด. 36,000.00 13,200.00 

5 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน ศพด. 204,000.00 192,100.00 

6 โครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียน ศพด. 24,000.00 8,800.00 

7 โครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. 24,000.00 8,800.00 

8 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก 617,400.00 576,765.00 

9 โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ 50,000.00 0.00 ×

10 โครงการเสริมสร้างก าลังใจในการศึกษาของเด็กปฐมวัย 30,000.00 0.00 ×

11 ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในเขตต าบลคลองเมือง 

12 ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. 

13 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในสังกดัต าบลคลองเมือง 2,965,200.00 2,833,887.00 

5,657,000.00 5,287,618.54รวม 13 โครงการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1,582,800.00 1,617,646.54

รวม 1 โครงการ
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
3 ยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร 1 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 10,000.00 3,210.00 

รวม 1 โครงการ 10,000.00 3,210.00
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 1 เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 10,629,000.00 10,076,250.00 

2 เบีย้ยังชีพผู้พิการ 2,707,200.00 2,408,000.00 

3 เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 30,000.00 30,000.00 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน 100,000.00 0.00 ×

5 โครงการส่งเสริม/พัฒนากลุ่มอาชีพ 100,000.00 0.00 ×
6 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ 50,000.00 0.00 ×

รวม 6 โครงการ 13,616,200.00 12,514,250.00
5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 30,000.00 4,455.00 

 (ส ารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียบสัตว)์
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00 50,000.00 

3 ส่งเสริมกิจกรรมกองทุน สปสช. 180,000.00 177,953.00 

4 อุดหนุนส าหรับด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระ 220,000.00 220,000.00 

ราชด าริด้านสาธารณสุข
รวม 4 โครงการ 480,000.00 452,408.00

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดงพลอง ม.5 2,653,000.00 0.00 กันเงิน
2 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกบ้านหนองขามน้อย ม. 4 1,409,000.00 0.00 กันเงิน
3 อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ 275,000.00 0.00 ×

รวม 3 โครงการ 4,337,000.00 0.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
7 ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา 1 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลคลองเมือง 200,000.00 0.00 ×

 วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 2 โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนไม่เกิน 12 ปี 50,000.00 49,560.00 

3 โครงการจัดส่งทีมนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 30,000.00 0.00 ×

4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 100,000.00 0.00 ×

5 โครงการเข้าค่ายอบรมเด็ก เยาวชน เสริมสร้างคุณธรรม 50,000.00 49,870.00 

6 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ 100,000.00 0.00 ×

7 อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบัง้ไฟ 100,000.00 0.00 ×

8 พิธีบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี 50,000.00 13,500.00 

รวม 8 โครงการ 680,000.00 112,930.00
8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 1 โครงการร่วมใจเทิดทูนสถาบัน 20,000.00 0.00 ×

2 โครงการเลือกต้ังท้องถิ่น 500,000.00 345,153.50 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 100,000.00 13,274.00 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่บุคลากรท้องถิ่น 50,000.00 0.00 ×

5 โครงการประชุมประชาคมเพือ่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 25,000.00 0.00 ×

6 โครงการอบรมจัดท าแผนทีภ่าษี 70,000.00 0.00 ×

รวม 6 โครงการ 765,000.00 358,427.50
9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยใน 1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจร 60,000.00 42,787.00 

ชวีิตและทรัพย์สิน 2 โครงการกู้ชีพ กู้ภัย อบต. คลองเมือง 

3 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยและแจกจ่ายน้ า 

4 โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อ าเภอจักราช 150,000.00 150,000.00 

รวม 4 โครงการ 890,000.00 766,147.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

680,000.00 573,360.00
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 1 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน 30,000.00 26,055.00 

และสิ่งแวดล้อม 2 โครงการก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ าชุมชน 50,000.00 28,450.00 

รวม 2 โครงการ 80,000.00 54,505.00

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ 

หมู่ที ่8 ต าบลคลองเมือง พืน้ทีร่วม 18,200 ตารางเมตร 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

9,669,000.00 8,585,850.00



2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรัพย์เจริญ 
หมู่ที ่8 ต าบลคลองเมือง กว้าง 7 เมตร ยาว 257 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พืน้ทีร่วม 1,799 ตารางเมตร องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช จังหวัด
นครราชสีมา

1,083,000.00 - กันเงิน 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
เงินเหลือ

จ่าย)

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพลอง หมู่ที ่5
 ต าบลคลองเมือง อ าเภอจักราช กว้าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

9,884,000.00 - กันเงิน 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 
งบกลาง)

รวม 3 โครงการ 20,636,000.00 8,585,850.00

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ล าดบัที่ ยุทธศาสตร์ โครงการที่ โครงการ จ านวนเงิน เบิกจ่าย ด าเนินการ
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 โครงการก่อสร้างแบบมาตรฐานระบบกระจายน้ าด้วย

พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที ่8 บ้านทรัพย์เจริญ
1,880,300 1,579,000 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เบิกจ่ายจากเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เงินอุดหนุนที่กันเงินจากปีงบประมาณ 2564 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2565
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ไม่เป็นไปตามแผน
เท่าที่ควร เนื่องจากแผนงานโครงการ และกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมีมาก และรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีน้อย ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด ไม่เพียงพอแก่การ
บริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา และสถานการณ์โควิดท าให้ไม่สามารถจัดท าโครงการที่เป็นการรวมตัวของคน
จ านวนมากได ้ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร  
   

 การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า และมีการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ สามารถจัดสรร
ให้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น จากผลการด าเนินการพัฒนา
ท้องถิ่น ได้สร้างความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้
จากการสอบถามจากประชาชนภายในท้องถิ่น ซึ่งแนวทางพัฒนาต่อไป ควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เหมาะสมต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา อุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
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การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้
คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการ
ให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีเท่านั้น)                    
มีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
  1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
  2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
  3. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
   3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน 
   3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน 
   3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน 
   3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
   3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน  
   3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน  
   3.7 วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
   3.8 กลยุทธ์ 5 คะแนน 
   3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
   3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน 
   3.11 แผนงาน 5 คะแนน 
   3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 
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แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี ้
1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/            ป่าไม้ ฯลฯ 
2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

20 
(5) 

5 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ  

(5) 4 

5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 

(5) 4 

7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (brainstorming) 

(5) 5 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 

1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ SDGs (Bottom-up/Top-down) 

20 
(5) 

4 

2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น 

(5) 5 

3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรอืสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลตอ่
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ  สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 5 

5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผล
ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand  (Demand Analysis)/Global  Demand และ Trend 
Analysis หรืออื่น ๆ  

(5) 5 

3. ยุทธศาสตร์ 
    3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
    (พ.ศ. 2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

60 
(5) 

5 

 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 
หรือฉบับที่ 13 
 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์หรอืหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น  (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGsและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 
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  แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)  

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
 3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 
(5) 
 

5 
 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 

(5) 5 

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว ้

(5) 5 

3.7 วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) 5 

3.8 กลยุทธ ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามหน้าที่และอ านาจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์
นั้น จากประเด็นค าถามที่ส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด 
หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนา
อะไร 

(5) 5 

3.9 เป้าประสงค์ของ            
แต่ละประเด็นกลยุทธ ์

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ  กลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด 
เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 

(5) 5 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพื้นที่จริ ง ที่ จะน าไปสู่ผลส าเร็จทาง
ยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้
เกิดผลส าเร็จได้ 

 
(5) 

4 
 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

(Positioning) 

3.11 แผนงาน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนกแผนงาน
ตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น
การวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการจัดท า
งบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ แผนงานจะ
แสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร 
งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่ 

(5) 5 

3.12 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะหค์วามเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสูก่าร
พัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเช่ือมโยง
กันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ระดับมหภาค 

(5) 5 

รวมคะแนน 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 96 
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 15.7 การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   การติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของ
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนา
 ท้องถิ่นกับการน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ  เป็น
 การให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
 แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่
 วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี (ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ประเด็นที่ต้องพิจารณา 
  1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
  2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
  3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
  4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน 
  5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย 
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน   
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
   5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
   5.4  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
   5.5  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
   5.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 5 คะแนน 
  6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 คะแนน 
   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทีน่ าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 5 คะแนน 
   6.2  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน 
   6.3  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์
 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 5 คะแนน 
   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ 5 คะแนน 
   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา 
 วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น 5 คะแนน 
   6.6  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 5 คะแนน 
   6.7  โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ า 5 คะแนน 
  รวม 100 คะแนน 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา  

1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ด าเนินการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand  (Demand Analysis)/Global  
Demand หรืออ่ืน ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

10 
(5) 

5 

2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะ
เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือน าเทคนิค Demand  
(Demand Analysis)/Global  Demand หรืออื่น ๆ  มาเช่ือมต่อ 
เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 5 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การก าหนดและการวิเคราะหก์ารควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว ้จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้
ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
หน้าทีแ่ละอ านาจทีไ่ด้ก าหนดไว ้

10 
(5) 

4 

2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ
ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ  เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อ
วัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่  ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ
เป็นไปตามหน้าทีแ่ละอ านาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก
การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ  

10 
(5) 

5 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ (ต่อ) 

การด าเนินการต่าง ๆ   มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

  

2) การก าหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่
กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัด
ความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบ
ของข้อมูลต่าง ๆ  เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

4. ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  ก ล ยุ ท ธ์ 
แผนงานการพัฒนา 

1) การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ 
(Integration) หรืออื่น ๆ  โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 

10 
(5) 

5 

2) การก าหนดและการวิ เคราะห์ กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 5 

5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต า ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 
1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ด าเนินการจัดท า
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว ้
2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร 
หรือสิ่งที่จะท านั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต 

25 
 

(5) 

5 

       5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
             โครงการ 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ต า ม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

 การก าหนดวตัถุประสงค์ของโครงการต้องมคีวามชัดเจน (clear 
objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวั ตถุประสงค์  มี ความเป็นไปได้ ชัดเจน                 
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการเพื่อสนับสนุน/
ส่งเสริม ฯลฯ 

 
 

(5) 

5 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของ
โครงการ) มีความชัดเจน
น าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าใด  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่
ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด  ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า
กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะน าไปสู่การประมาณการราคา
ในช่องของ “งบประมาณ” 

(5) 5 

5.4 มีการประมาณการราคา
ถู กต้ องตามหลั กวิ ธี การ
งบประมาณ 

1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้อง
กับโครงการ การจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 มีความโปร่งใสในการก าหนดราคากลางและตรวจสอบได้ใน
เชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) 
2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ลดความความเหลื่อมล้ าในการ
พัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความ
โปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้
ว่าเป็นจริงในเวลานั้น 

(5) 5 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โ คร งกา รพัฒนา ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) 
ที่ สามารถวั ดได้  (measurable) ใช้ บอกประสิ ทธิ ผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 
ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ
ก าหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/
ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ 

(5) 5 

 5.5 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

5.6 ผลที่คาดว่ าจะได้ 
รับสอดคล้องกับโครงการ
แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ที่
ก าหนดไว้ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 5 

6. โครงการพัฒนาที่น าไป
จัดท างบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปี 

 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม 
ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่น าไปด าเนินการจัดท าบริการ
สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

35 
 

(5) 
 

5 

 6.1 โครงกา รพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น ที่ น า ไปจั ดท า
งบป ระมาณรายจ่ า ย
ประจ าปีในภาพรวม 

6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ 
งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม
อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว้ 

(5) 5 
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 แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 

ประเด็นการพิจารณา      รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(ต่อ) 

 
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ  เพื่อการ
บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือ
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้

 
 
 

(5) 

5 

 6.3 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายด้านการ
บริหารจัดการอนุรั กษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ 
สิ่งแวดล้อม 
6.4 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
สุขภาวะ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการด าเนินการด้านการ
สาธารณสุข จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปทีี่ตั้งไว้ 

(5) 5 

6.5 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้ านการศึ กษา  ศิ ลปะ 
ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้อ
ถิ่น 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้อถิ่น จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5) 5 

6.6 โครงการเพื่อการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ นที่ น า ไปจั ดท า
งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น 
ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
2 ของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5) 5 

6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่น
ที่น าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง 
 ๆที่ด าเนินการด้านการบริหารจัดการน้ า เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง

แหล่งน้ า ขุด ติดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ ารวมถึงน้ าประปา 
ฯลฯ จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีที่ตั้งไว ้

(5) 5 

 รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด 100 98 
 



๕๒ 
 

ส่วนท่ี  3 
 
 
 

3.1 สรุปผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ ร้อยละ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 18 90 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 19 95 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 59 98.33 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 10 100 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 10 100 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 10 100 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 5 100 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 5 100 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4 80 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 100 
     3.8 แผนงาน (5) 5 100 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 5 100 

รวมคะแนน 100 96 96 

 พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของคะแนน คิดเป็นร้อยละ 96 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

วิเคราะห์สภาพองค์การหรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็น
ปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต การด าเนินงานขององค์การหลักการส าคัญของ SWOT ก็
คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสถานการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการ
วิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การวิเคราะห์สภาพการณ์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง 
รู้จักสภาพแวดล้อม ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส – อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่ง
ที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรที่
เหมาะสมต่อไป ความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็น
สถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 



๕๓ 
 

3.2 สรุปผลคะแนนประเมินผลโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละ 

1.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา 10 10 100 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 8 80 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 10 100 
4. ยุทศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนาการพิจารณา 5 5 100 
5.  โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 30 30 100 
     5.1  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 100 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5 100 
     5.3  ผลผลิตของโครงการมีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) 5 100 
     5.4  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 5 100 
     5.5  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

(5) 5 100 

     5.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  (5) 5 100 
6. โครงการพัฒนาที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 35 35 100 
   6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
ภาพรวม 

(5) 5 100 

   6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

(5) 5 100 

   6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายด้านการบริหาร
จัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(5) 5 100 

   6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5) 5 100 
   6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน
การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(5) 5 100 

   6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

(5) 5 100 

   6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ
บริหารจัดการน้ า 

(5) 5 100 

รวมคะแนน 100 98 98 
 
 



๕๔ 
 

พบว่าประเด็นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คะแนนสูงสุด 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของคะแนนในประเด็นการพิจาณา และคิดเป็นร้อยละ 98 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการ การก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง อีกทั้งมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

 

3.3 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง นั้นมีหมู่บ้านบางส่วนหรือส่วนใหญ่อยู่ในเขต 
อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
 

  ๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา 
และโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 

(1) จุดแข็ง  (S : Strensth) 
                                 ด้านคุณภาพชีวิต 
                                 - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
และศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดงพลอง 1 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับการเรียน 
ของเด็กนักเรียน และบริการประชาชนได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 
                                 ด้านเศรษฐกิจ 
                                 - เป็นสังคมชุมชนชนบท  สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน
รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
                                 1. กลุ่มจัดท าดอกไม้จันทน์ 
                                 2. กลุ่มทอเสื้อด้วยต้นกก 
                                 3. กลุ่มผ้าด้ายประดิษฐ์ 
                                 4. กลุ่มทอผ้าไหม 
                                 5. กลุ่มการจัดท าอาหารแปรรูป (กล้วย น้ าพริก) 
                                 6. กลุ่มเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
                                 7. กลุ่มการเกษตรปุ๋ยอัดเม็ด 
                                 - ชุมชนสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน 



๕๕ 
 
                               ด้านสิ่งแวดล้อม 
                                 - ชุมชนไม่มีปัญหามลพิษทางอากาศ 
                                 - ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนยังมีอยู่หนาแน่น (ป่าชุมชน) 
                                 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
                                 - จัดการบริหารเกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
                                 - เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
                                 - มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
                                 - ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
                                 - มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการ 
                                 - ประชาชนได้รับความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 
                                 - มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  

(2) จุดอ่อน (W : Weakness) 
                                 ด้านคุณภาพชีวิต 
                                 - ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่นโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก 
                                 - ปัญหาขาดแคลนบุคลากร ที่รับผิดชอบในต าแหน่งโดยตรง 
                                 - ปัญหาขาดการศึกษา ประชากรส่วนมากมีอาชีพท าไร่ – ท านา ไม่ได้รับการศึกษาต่อ 
       ในระดับท่ีสูง 
                                 - ปัญหาขาดแหล่งเรียนรู้ของประชาชน เช่น ห้องสมุด ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
                                 - ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 
                                 - ปัญหาการขาดแคลนทุนการศึกษาของนักเรียนยากจน 
                                 ด้านเศรษฐกิจ 
                                 - ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน  เนื่องจากที่ตั้งต าบลอยู่ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ 
                                 - ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
                                 - ปัญหาความยากจนขาดเงินทุนหมุนเวียนในการส่งเสริมอาชีพ 
                                 - ปัญหาขาดแคลนความรู้ในด้านวิชาชีพ และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
                                 ด้านสิ่งแวดล้อม 
                                 - ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สวนสาธารณะและนันทนาการ 
                                 - ประชาชนยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
                                 - มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน 
      

                                 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
                                 - ชุมชนยังไม่ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
                                 - การวางผังหมู่บ้าน ต าบล ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการวางแผนที่ดี 
                                 - การคมนาคมไม่สะดวก เนื่องจากเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรังส่วนใหญ่มีสภาพ 
ช ารุด ท าให้การเดินทาง และการติดต่อสื่อสารของประชาชน ได้รับความยากล าบาก 
                                 - ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง  สระน้ าส าหรับเก็บ
กักน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
                                 - ปัญหาขาดไฟฟ้าส่องสว่างยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 



๕๖ 
 
                                 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
                                 - การบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนของงบประมาณด้าน
รายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอส าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 

 

(3) โอกาส (O : Opportunity) 
                                ด้านเศรษฐกิจ 
                                - การประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากภาคการเกษตร จัดตั้งกลุ่มอาชีพ ส่งเสริม
สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจการประกอบอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวรู้จักท ามา
หากิน มีรายได้เพ่ิมสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
                                - สภาพพ้ืนที่ของต าบลคลองเมือง เหมาะสมที่จะส่งเสริมการท านาท าไร่โดยเฉพาะการ
ปลูกอ้อย  ซึ่งมีโรงงานน้ าตาลอยู่ใกล้  คือ อ าเภอจักราช  จะช่วยประหยัดค่าขนส่งและท าให้ระบบเศรษฐกิจของ
ชุมชนดี 
                                 - ต้องการได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการส่งเสริมอาชีพ และการศึกษาดูงาน 
                                 - ต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย รองรับสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 
อาเซียน (AEC)   
                                ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                - ต าบลคลองเมือง อยู่ติดกับอ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 
24   ซึ่งมีระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร หากได้รับการพัฒนาถนนจะท าให้ความเจริญเข้าสู่ต าบลอีกเส้นทางหนึ่ง 
                                ด้านแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัดนครราชสีมา และอ าเภอจักราช 
                                - รัฐบาล ได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านความ
ยากจน  สงครามทุจริต คอรัปชั่น และสงครามกับยาเสพติด ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
                                - จังหวัดนครราชสีมา มีนโยบายที่จะพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  โดยส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  ซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจของชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมือง ดีขึ้น 
                                - อ าเภอจักราช มีนโยบายที่จะพัฒนาอ าเภอให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองได้รับการพัฒนาตามไปด้วย 

 

(4) ข้อจ ากัด  (T : Threat) 
                                ด้านเศรษฐกิจ 
                                - ขาดแคลนแรงงาน เพราะแรงงานมีค่าแรงสูงท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่ผลผลิตที่
ได้รับเท่าเดิม ผลผลิตมีก าไรน้อย หรือบางทีก็ท าให้ขาดทุน 
                                - ภาคการเกษตรยังต้องอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ  เนื่องจากแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทานยังไม่เพียงพอต้องได้รับการพัฒนา 
 
 
 
                         
 



๕๗ 
 
              ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                - การคมนาคมระหว่างต าบลและอ าเภออยู่ห่างไกลจากอ าเภอท าให้การติดต่อสื่อสารและ
การขนส่ง เป็นไปด้วยความยากล าบาก และสิ้นเปลืองเวลามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน 
                                ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
                                - การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลยังไม่เพียงพอส าหรับการวางแผนแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 25๖1 – 25๖5  ในการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ ไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากแผนงานโครงการ และกิจกรรม
ในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมีมาก และรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเองมีน้อย ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บ
ให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัด ไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ท าให้ประสิทธิภาพผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้
ประชาชนได้พอสมควร  
   

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ที่ผ่านมาเน้นการพัฒนาในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า และมีการส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ สามารถจัดสรรให้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่น ได้
สร้างความเจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการ
สอบถามจากประชาชนภายในท้องถิ่น ซึ่งแนวทางพัฒนาต่อไป ควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา การพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เหมาะสมต่อไป 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

ส่วนท่ี  4 
 
 
 
4.1 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองได้ก าหนดแนว
ทางการติดตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง พ.ศ. 2565 ไว้ในการประชุมคณะกรรมการติดตามฯ 
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยที่คณะกรรมการติดตามคาดหวังให้การด าเนินโครงการที่ตั้งขึ้นเป็นงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. 2565 นั้นสามารถด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 70 ของโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ทั้งหมด แต่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นั้น โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดนั้นสามารถท าได้เพียงร้อยละ 62.5 ซึ่งยังไม่เป็นไป
ตามคาด โดยเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้นั้นเพราะสถานการณ์โควิด ต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง
จึงไม่สามารถด าเนินโครงการประเภทอบรมให้ความรู้ หรือโครงการที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจ านวนมากได้ และ
คณะกรรมการได้คาดหวังไว้ให้ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้นสามารถด าเนินการได้มากกว่าร้อย
ละ 70   
 

4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองจะประกอบไปด้วยโครงการที่ได้
รับสั่งการตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น น้ า ไฟฟ้า ถนน รางระบายน้ า 
อ่างเก็บน้ า ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานได้เน้นไปในทิศทางของการเกษตร น้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค ถนนทั้งคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนหินคลุกที่ใช้ในการคมนาคมและการเกษตร เพราะประชากรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่นั้นเป็นเกษตรกรจึง
ต้องปรับแนวทางของแผนพัฒนาไปในทางด้านการเกษตรมากกว่าด้านอุตสาหกรรม และในอนาคตจะส่งเสริมด้าน
อาชีพในประชาชนในพื้นท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองและชุมชนได้มากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 


