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ค ำน ำ 

 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2561 หมวด 6 ขอ้ 29  ไดก้ าหนดใหม้กีารด าเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิแผนพฒันามี
หน้าที่ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ด าเนินการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารท้องถิน่  
เพื่อใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่  พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตาม
และประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิน่ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและ
เสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
ของทุกปี  ภายในเดอืนธนัวาคม 

 
 เพื่อให้เป็นไประเบยีบกระทรวงมหาดไทยดงักล่าว  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว  จงึได้ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล
บุ่งแก้ว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานและเสนอความเหน็ที่ได้จากการตดิตามให้นายกองค์การ
บรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วทราบ  คณะกรรมการหวงัเป็นว่ารายงานผลการตดิตามฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์
อย่างยิง่ในการพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กบัประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพงึพอใจสงูสุด   

  
 
 
 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  
                   แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
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ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

1. ควำมส ำคญัของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมอืนกนั แต่กระบวนการทัง้สองมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธ์กนั และเมื่อน าแนวคดิและหลกัการตดิตามและประเมนิผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ดว้ยกนัอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บรหิารท้องถิน่ ขา้ราชการองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างสมาชกิสภาท้องถิน่ สามารถก ากบัดูแล ทบทวน และพฒันาท้องถิน่ตาม
แผนงาน โครงการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลการตติามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลบุ่งแกว้จงึเป็นการตดิตามผลทีใ่หค้วามส าคญั ดงันี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รบัผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบรหิารส่วน
ต าบลบุ่งแก้วหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรอืไม่ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันาท้องถิ่นทีไ่ด้ก าหนดไวห้รอืไม่ 
รวมทัง้งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใชปั้จจยัหรอืทรพัยากรต่าง ๆ ในการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพฒันาไดร้บัปัจจยัหรอืทรพัยากรทัง้ดา้นปรมิาณ และคุณภาพตามระยะเวลาทีก่ าหนดไว้
หรอืไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบา้ง ทัง้ในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพฒันา
ทอ้งถิน่ และขัน้ตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ 
  4. ความส าคญัของการตดิตามและประเมนิแผนเป็นเครื่องมอืส าคญัในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรอืไม่ ท าให้ทราบและ
ก าหนดทศิทางการพฒันาไดอ้ย่างเป็นรูปธรรมและเกดิความชดัเจนที่จะท าให้ทราบถงึจุดแขง็ (strengths) จุดอ่อน 



(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค (threats) ของแผนพฒันาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร/ สมาชิกสภาฯ/ ปลัด/รองปลัดหัวหน้าส านักงานปลัด/
ผูอ้ านวยการกอง /บุคลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว สภาพพืน้ที่และผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้งเพื่อน าไปสู่การ
ปรบัปรุงแผนงาน โครงการพฒันาให้เกดิความสอดคล้องกบัสภาพพื้นแวดลอ้มในสงัคมภายใต้ความต้องการและ
ความพงึพอใจของประชาชนต าบล 
บุ่งแกว้  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
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  บทสรปุของควำมส ำคญักคื็อ ในการไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อ ๆ ไปเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์
เชงิคุณค่าในกจิการสาธารณะมากทีสุ่ดและเมื่อพบจุดแขง็กต็้องเร่งรบีด าเนินการและจะตอ้งมคีวามสุขมุรอบคอบใน
การด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแขง็และพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิจุดแขง็นี้ และเมื่อ
พบปัญหาและอุปสรรคกจ็ะตอ้งตัง้รบัใหม้ัน่ รอโอกาสทีจ่ะด าเนินการและตัง้มัน่อย่าง 

สุขมุรอบคอบพยายามลดถอยสิง่ทีเ่ป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนตอ้งหยุดและถดถอยปัญหาลงใหไ้ด้ 
 ด าเนินการปรบัปรุงใหด้ขีึน้ตัง้รบัใหม้ัน่เพือ่รอโอกาสและสุดทา้ยเมื่อมโีอกาสกจ็ะตอ้งใชพ้นัธมติรหรอืผูม้สีว่นได้
เสยีในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ใหเ้กดิประโยชน์เพือ่ด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พรอ้มการ
ปรบัปรุงและเร่งรบีด าเนินการ สิง่เหล่านี้จะถูกคน้พบเพื่อใหเ้กดิการพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่โดยการ
ตดิตามและประเมนิผลซึง่ส่งผลใหเ้กดิกระบวนการพฒันาอย่างเขม้แขง็และมคีวามยัง่ยนื 
 เป็นไปตามเป้าหมายประสงคท์ีต่ ัง้ไวไ้ดอ้ย่างดยีิง่ 
2. วตัถปุระสงคข์องกำรติดตำมและประเมินผล 
  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่มุ่งคน้หาแผนงาน โครงการทีไ่ดด้ าเนินการไปแลว้ว่าสิง่
ใดควรด าเนินการต่อไปตามวตัถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรอืศกึษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพื่อ
การพฒันาทอ้งนัน้ว่ามปัีญหาใดควรปรบัปรุงเพือ่การบรรลุเป้าหมาย ตดิตามและประเมนิผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพฒันาทอ้งถิน่ทีไ่ม่ไดด้ าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกดิปัญหาจากเรื่องใด จงึไดก้ าหนดเป็นวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 



  1. เพื่อเป็นเครื่องมอืในการบรหิารราชการท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทัง้ปรบัปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสทิธิภาพ และ
ประสทิธผิล 
  2. เพื่อใหท้ราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพฒันาทอ้งถิน่ตามภารกจิทีไ่ดก้ าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรบัเร่งรดั ปรบัปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลกิโครงการทีไ่ม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
  4. เพือ่ทราบถงึสถานภาพการบรหิารการใชจ่้ายงบประมาณขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
บุ่งแกว้ 
  5. เพื่อสร้างความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารท้องถิน่/ปลดั/รองปลดั/หวัหน้าส านักงานปลดั/ผูอ้ านวยการ
กองขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วที่จะต้องผลกัดนัให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุวตัถุประสงคก์บัใหเ้กดิประโยชน์กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง ประชาชนในต าบล
บุ่งแกว้หรอืสงัคมสว่นรวมมากทีสุ่ด 
  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วดัร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านกั/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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3. ขัน้ตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ้ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาทอ้งถิน่(2) ด าเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ (3)รายงานผลและเสนอความเหน็ซึง่ได้
จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ต่อผู้บรหิารทอ้งถิน่เพื่อให้ผูบ้รหิารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิน่ 
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิน่พรอ้มทัง้ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่
ทราบในที่เปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนัรายงานผลและเสนอความเห็นดงักล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดอืนธนัวาคมของทุกปี 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 



  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิน่ มจี านวน 11 คน ประกอบดว้ย  
  1)  สมาชกิสภาทอ้งถิน่ทีส่ภาทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน 3 คน  
  2)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิน่ทีป่ระชาคมทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน 2 คน 
  3) ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน 2 คน 
  4) หวัหน้าสว่นการบรหิารทีค่ดัเลอืกกนัเองจ านวน 2 คน 
                   5) ผูท้รงคุณวุฒทิีผู่บ้รหิารทอ้งถิน่คดัเลอืกจ านวน 2  คน 
   
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และกกรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5)ใหม้วีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสีปี่และอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกี
กไ็ด ้ 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขัน้ตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวธิกีารส าหรบัการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ดงันี้ 
 
  2.1 การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตการตดิตามและประเมนิผล การตดิตามยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วตัถุประสงค์หลกัอะไร มกีารก าหนดการตดิตามและประเมนิผลไว้หรอืไม่ (ซึ่งดูไดจ้ากการก าหนดตวัชี้วดั : KPI) 
ถ้าก าหนดไวแ้ลว้มคีวามชดัเจนเพยีงใด ใครเป็นผู้รบัผดิชอบ ใครเป็นผูใ้ชผ้ลการตดิตาม เป็นต้น จากนัน้ศกึษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ขอ้มูลหลกัๆที่ต้องการคอือะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ขอ้เสนอแนะในการตดิตามผลอย่างไร ซึ่งการศกึษาดงักล่าวอาจใช้วธิสีมัภาษณ์และ/หรอืสงัเกตแลว้น าผลทีไ่ด้มา
ก าหนดเป็นวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตาม 
  2.2 วางแผนตดิตามและประเมนิผลจะน าวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการตดิตามงานจาก ขอ้ 2.1 
มาวเิคราะห ์แลว้เขยีนรายละเอยีด ซึง่ประกอบดว้ย ประเดน็หลกัๆ คอื วตัถุประสงคก์ารตดิตามแหล่งขอ้มูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วธิีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวธิีการวเิคราะห์ข้อมูล จากนัน้สร้างเครื่องมอืซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สมัภาษณ์หรอืแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรบัปรุงเครื่องมอื 
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  2.3 ด าเนินการหรอืปฏบิตัติามแผนพฒันาทอ้งถิน่เป็นการด าเนินการตามวตัถุประสงคแ์ละขัน้ตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิง่ส าคญัที่ต้องการในชัน้นี้ คอื ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงันัน้ แม้จะวางแผนพฒันาท้องถิน่ไว้ดี
และไดข้อ้มูลทีม่คีุณภาพเพยีงใดกต็าม แต่ถ้าในเชงิปรมิาณไดน้้อยกต็้องตดิตามเพิม่จนกว่าจะไดค้รบขัน้ต ่าตามที่
ก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ 



  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วดัที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรยีบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวธิีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพฒันาท้องถิน่เป็นการรายงานใหผู้้เกี่ยวขอ้งทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไวต้ามแผนพฒันาทอ้งถิน่ทัง้นี้ การรายงานผลการตดิตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมหีลายลกัษณะกไ็ด้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในการรายงานผลการตดิตามโครงการอาจเขยีนเป็นรายงาน
เชงิเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ไดค้วามเป็นมาของโครงการที่จะตดิตามโดยสรุปวตัถุประสงค์และประโยชน์ทีค่าดว่า
จะไดร้บัจากการตดิตามซึง่จะปรากฏในสว่นที ่2และสว่นที ่3 
  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บรหิารท้องถิ่น
เพื่อให้ผูบ้รหิารท้องถิน่เสนอต่อสภาท้องถิน่และคณะกรรมการพฒันาท้องถิน่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่โดย
อย่างน้อยปีละสองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสัง่การการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืผูเ้กีย่วขอ้งหรอืผูม้ ี
อ านาจในส านกั กอง ฝ่ายต่าง ๆ ไดร้บัรายงานสรุปแลว้จะวนิิจฉยั/สัง่การ เพือ่แกไ้ขปัญหาทีไ่ดจ้ากรายงานสรุป ซึง่
อาจกระท าโดยตรงหรอืเสนอรายงานตามสายบงัคบับญัชากไ็ดต้ามความเหมาะสมต่อผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มอี านาจหน้าทีใ่น
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่เสนอต่อสภาทอ้งถิน่และคณะกรรมการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยอย่างน้อยปีละ
สองครัง้ภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี 
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ขัน้ตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้
ป ร ะ ช าช น ใน ต ำบ ล บุ่ ง แ ก้ ว /
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว.
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

นายก อบต. 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อบต. 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

นายก อบต. สภา อบต. รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

นายก อบต. 
 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมอืการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for local 
development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วใช้ในการเก็บขอ้มูลการติดตามผลรวมทัง้โดยการพิจารณาเลอืกใช้
เครื่องมอืและเทคนิควธิกีารที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิน่ได้คดิสร้างไวเ้พื่อ ใชใ้นการ
ตดิตามและประเมนิผล  เช่น  แบบสอบถามวดัทศันคตมิาตราส่วนประมาณค่า และวธิกีาร เป็นต้น และหรอืโดยการ
สร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบ
สมัภาษณ์  (Interview) และแบบสงัเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศยัสภาพพื้นทีท่ ัว่ไป อ านาจหน้าที ่
ภารกจิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถงึผู้มสี่วนได้เสยีในท้องถิน่รวมทัง้เกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้
ก าหนดขึน้หรอืการน าไปทดลองใช้เพื่อปรบัปรุงแก้ไขแล้ว  จงึน าเครื่องมอืการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ท้องถิน่ไปใช้ในการปฏิบตัิงานจรงิหรอืภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูล วเิคราะห์ข้อมูล สรุปขอ้มูลที่
เป็นจรงิต่อไป  
  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดงันี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วน
ต าบลบุ่งแกว้อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้  
    2) สรุปผลการตดิตามและประเมนิผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครัง้ 
    3) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร
ทอ้งถิน่เพือ่ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิน่เสนอสภาทอ้งถิน่ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด 
  1.2 ความสอดคลอ้ง (Relevance) เป็นความสอดคลอ้งของยุทธศาสตร ์แผนงาน โครงการ (หรอื
ผลผลติ) ทีไ่ดก้ าหนดขึน้มคีวามสอดคลอ้งและน าไปก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
บุ่งแกว้ 



  1.3 ความเพยีงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรพัยากรส าหรบัการด าเนินการตดิตามและประเมนิผล
ประกอบดว้ยคน เงนิ วสัดุ อุปกรณ์ เครื่องมอืในการปฏบิตังิานตามศกัยภาพโดยน าเครื่องมอืทีม่อียู่จรงิในองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้มาปฏบิตังิาน 
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  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวดัจาก
รายการทีเ่ป็นโครงการในรอบ 4 ปี วดัไดจ้ากช่องปีงบประมาณและทีผ่่านมา โครงการทีต่่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ทีผ่่านมา 
  1.5 ประสทิธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมนิผลความสมัพนัธ์กนัระหว่างผลผลิต
หรอืผลทีไ่ดร้บัจรงิกบัทรพัยากรทีถู่กใชไ้ปในการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วซึง่สามารถวดั
ไดใ้นเชงิปรมิาณ ขนาด ความจุ พืน้ที ่จ านวน ระยะเวลา เป็นตน้ 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวดัได้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพหรอืวดัได้เฉพาะเชงิคุณภาพ ซึ่งวดัเป็น
ความพงึพอใจหรอืสิง่ทีป่ระชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นตน้ 
  ก าหนดแนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมคีวามจ าเป็นที่จะต้อง
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วทัง้ในระดบัหมู่บ้านและระดบัต าบลและอาจรวมถึง
อ าเภอโนนสะอาดและจงัหวดัอุดรธานีดว้ย เพราะว่ามคีวามสมัพนัธ์และปฏสิมัพนัธ์ในเชงิการพฒันาท้องถิน่แบบ
องคร์วมของจงัหวดัเดยีวกนั  
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
ก าหนดระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล ดงันี้ 
  2.1 ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ระเบยีบวธิใีนการตดิตามและประเมนิผลมี
องคป์ระกอบใหญ่ๆ ทีส่ าคญั 3 ประการ คอื  
    1) ผูเ้ขา้ร่วมตดิตามและประเมนิผล  
    2) เครื่องมอื  



    3) กรรมวธิหีรอืวธิกีารต่าง ๆ 
  2.2 วธิใีนการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมนิผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันามเีป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการตดิตามและประเมนิผลไดอ้ย่างตรงประเดน็ อธบิายหรอืควบคุมความ
ผนัแปรของโครงการเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบนัทกึหรอืทะเบยีนที่ผูร้บัผดิชอบโครงการ
จดัท าไว้แล้ว หรอือาจเป็นขอ้มูลที่คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลต้องจดบนัทึก ( record) สงัเกต(observe) 
หรอืวดั (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่บุคลากรขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วเป็นขอ้มูลที่มอียู่ตามธรรมชาต ิพฤตกิรรม ความต้องการ 
ซึง่ศกึษาไดโ้ดยวธิกีารสงัเกตและสามารถวดัได้ 
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  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิ่นขององค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว
ก าหนดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการตดิตามและประเมนิผลดงันี้ 
  3.1 การทดสอบและการวดั (Tests & Measurements) วธิกีารน้ีจะท าการทดสอบและวดัผล เพื่อดู
ระดบัการเปลีย่นแปลง ซึง่รวมถงึแบบทดสอบต่างๆ การประเมนิการปฏบิตังิาน และแนวทางการวดั จะใชเ้ครื่องมอื
ใดในการทดสอบและการวดันัน้เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพฒันาทอ้งถิน่ เช่น การทดสอบและการวดั
โครงการก่อสรา้งถนน คสล. เสน้บา้นโนนทงิ-หนองแดงหนองอุดม (จะใชก้ารทดสอบและการวดัอย่างไร) โครงการ
จดังานสบืสานประเพณีวนัสงกรานต์รดน ้าขอพรผู้สูงอายุ(จะใช้การทดสอบและการวดัอย่างไร)โครงการฟ้ืนฟูวธิี
ชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง(จะใชก้ารทดสอบและการวดัอย่างไร)เป็นตน้ 
  3.2 การสมัภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสมัภาษณ์เดีย่ว หรอืกลุ่มกไ็ด ้การสมัภาษณ์เป็นการ
ยนืยนัว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รบัผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รบัผลกระทบในระดบัใด  โดยทัว่ไปการ
สมัภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการหรอืกึ่งทางการ ( formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสมัภาษณ์ และการสมัภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึง่คลา้ยๆ กบัการพดูสนทนาอย่างไม่มพีธิรีตีอง ไม่เคร่งครดัในขัน้ตอน 



   3.3 การสงัเกต (Observations) คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิาร
สว่นต าบลบุ่งแก้วใชก้ารสงัเกตเพือ่เฝ้าดวู่าก าลงัเกดิอะไรขึน้กบัการพฒันาทอ้งถิน่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่ง
แก้วมกีารบนัทกึการสงัเกต แนวทางในการสงัเกต และก าหนดการด าเนินการสงัเกต (1) การสงัเกตแบบมสี่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวธิกีารสงัเกตทีค่ณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลเขา้ไปใชช้วีติร่วมกบัประชาชา
ชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรอืการสงัเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสงัเกต บนัทกึลกัษณะทางกายภาพ โครงสรา้ง 
และความสมัพนัธข์องผูม้สีว่นไดเ้สยีในองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในทีน่ี่หมายถงึ การส ารวจเพื่อประเมนิความคดิเหน็ การรบัรู ้ ทศันคติ
ความพงึพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบุ่งแก้วคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้จะมกีารบนัทกึการส ารวจ และทศิทางการส ารวจไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งใชเ้อกสาร ซึ่งเป็นเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารพฒันา ปัญหาความตอ้งการของประชาชน
ในทอ้งถิน่ สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรอืแนวทางการพฒันา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย
กลยุทธแ์ผนงานผลผลติหรอืโครงการ วสิยัทศัน์ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคอืน าไปใชส้ าหรบัวางแผนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหวัขอ้
ไดด้งันี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจดัท าแผนพฒันาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าใหว้ธิกีารปฏบิตัดิ าเนินการไปแนวทางเดยีวกนั  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจยัที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพฒันาท้องถิ่นมปัีญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทนัท่วงที ทัง้ใน
ปัจจุบนัและอนาคต 



  3. ช่วยให้การใช้ทรพัยากรต่างๆ เกดิความประหยดั คุ้มค่าไม่เสยีประโยชน์ ประหยดัเวลา งบประมาณ 
และทรพัยากรในการด าเนินโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
  4. สามารถเกบ็รวมรวม วเิคราะหข์อ้มูลต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัรายละเอยีด ความตอ้งการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจดัท าเป็นโครงการเพื่อพฒันาท้องถิน่ เพื่อน าเสนอโครงการในเชงิสถติหิรอืขอ้มูลที่เป็นจรงิ ท าให้ได้รบัความ
เชื่อถอืและการยอมรบัจากประชาชน ผูม้สีว่นไดเ้สยี หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์รต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรบัผิดชอบ
โครงการ มคีวามส านึกต่อหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และกระตอืรอืรน้ในการแก้ไข ตลอดจนปรบัปรุงรายละเอยีด เนื้อหา 
ขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนัเสมอ 
  6. การวนิิจฉัย สัง่การ นายก อบต. ปลดั/รองปลดั ผู้บรหิารระดบัส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วสามารถวนิิจฉัย สัง่การได้อย่างถูกต้อง ชดัเจน รดักุมมเีหตุมผีลในการพฒันาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจรงิและตามอ านาจหน้าที่นอกจากนี้ยงัสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรบัการ
ปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัความผดิพลาดทีจ่ะเกดิขึน้ได ้ 
  7. ท าใหภ้ารกจิต่าง ๆ ของบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่าย
ต่าง ๆ มคีวามสอดคล้องกนั ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลบุ่งแกว้เกดิความส าเรจ็ตามเป้าหมายหลกั มคีวามสอดคลอ้งและเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
  8. สามารถรกัษาคุณภาพของงานหรอืภารกจิให้เป็นไปและตรงตามวตัถุประสงคข์องโครงการ กจิกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพงึพอใจเมื่อไดร้บัการบรกิารประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารต าบลบุ่งแกว้ 
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ส่วนท่ี 2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

วิสยัทศัน์  พนัธกิจ  ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 
               นโยบำยกำรพฒันำของผู้บริหำรท้องถ่ิน 

 



วิสยัทศัน์นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งแก้ว 
 “ เมอืงน่าอยู่ มุ่งสูเ่ขตเศรษฐกจิเขม้แขง็  แหล่งวฒันธรรม  น าบรหิาร  บรกิารเป็นเลศิ” 

 นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้  ไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 
    ดงัต่อไปนี้ 
   1.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรมนุษยแ์ละสงัคม 
    สง่เสรมิและสนบัสนุนการมคีุณภาพชวีติทีด่ไีม่ว่า  เดก็  เยาวชน  ผูพ้กิาร  ผูส้งูอายุ  และผูด้อ้ยโอกาสให้ 
    ไดร้บัการดแูลอย่างทัว่ถงึสนบัสนุนการด าเนินการงานของศูนยส์าธารณสุขมลูฐานชุมชน  ประชาชนมคีวาม 
     ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  ครอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็  รณรงค ์ ป้องกนัและ 
     ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก   โรคพษิสุนขับา้การสง่เสรมิ  ศาสนา  ศลิปะ  วฒันธรรม  และ 
     ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยจดัอุดหนุนงบประมาณในการจดังานประเพณีในทอ้งถิน่ 
   2.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 

          2.1  สนบัสนุน  ปรบัปรุง  พฒันาและสง่เสรมิ  พฒันาศูนยเ์ดก็เลก็ใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐานทุกดา้น 
          2.2  ส่งเสรมิครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหย้ดึในจรรยาบรรณวชิาชพี ใหก้ารศกึษาโดยยดึผูเ้รยีนเป็น
ส าคญั 

   3.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     จะยดึหลกัความคุม้ค่าต่อสว่นรวม  โดยการสรา้งและปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน  เพือ่รองรบัการ 
     เจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  ชุมชนและพฒันาเป็นต าบลนาอยู่  โดยจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวก 
    ดา้นสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานดงันี้ 

         3.1  ก่อสรา้งปรบัปรุง  บ ารุงรกัษา  ซ่อมแซมถนนทีช่ ารุด  เสยีหายเพือ่ยกระดบัความปลอดภยั  และ 
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสญัจร 
         3.2  สนบัสนุนพฒันาขยายเขตไฟฟ้า  ตดิตัง้ไฟฟ้าสว่างสาธารณะใหท้ัว่ถงึและซ่อมแซมสว่นทีช่ ารุด 
 เสยีหาย  ใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

             3.3  ปรบัปรุงภูมทิศัน์  จดัหา  บ ารุงรกัษา  สถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ  ส าหรบัประชาชนในต าบล 
     บุ่งแกว้อย่างเหมาะสม 
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   4.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำร 

      การพฒันาการเมอืงการบรหิาร  เพือ่ใหบ้รรลุตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ. 
      2550  ทีไ่ดใ้หค้วามส าคญัต่อการกระจายอ านาจการปกครองสูท่อ้งถิน่  ใหค้วามอสิระแก่ทอ้งถิน่  ในการ 
      ก าหนดนโยบาย  การบรหิาร  การเงนิ  การคลงั  การบรหิารงานบุคคล  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งเพิม่ 
      ประสทิธภิาพ  ในการปฏบิตัติามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ตลอดจนการเสรมิสรา้ง 
      จติส านึกของพนกังานเจา้หน้าทีแ่ละลูกจา้งในการบรกิารประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก  รวดเรว็และเกดิ 
      ความพงึพอใจดงันี้ 
               4.1  พฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ใหเ้ป็นองคก์รธรรมาภบิาล  ทีม่หีลกัการบรหิารจดัการ 
      ตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี และเป็นหน่วยบรกิารสงัคมทีด่มีมีาตรฐาน  ดว้ยการ 
      สง่เสรมิสรา้งความร่วมมอื  ประสานงานกบัทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  สรา้งกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพ 
      และยกระดบัแก่สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ขา้ราชการ  พนกังานและลูกจา้ง  ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลทีส่ าคญัของ 
      ต าบลบุ่งแกว้  พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งกระบวนการพฒันาระบบการบรกิารสาธารณะทีด่ ี มมีาตรฐาน สรา้งความ 
      สะดวกลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  สรา้งบุคคลใหม้คีุณภาพและมจีติส านึกในการใหบ้รกิาร  เพือ่รองรบัการ 
      ใหบ้รกิารปรบัโครงสรา้งใหเ้หมาะสมแต่ละดา้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 

    4.2  สง่เสรมิการสนับสนุนการขบัเคลื่อนองคก์รชุมชนและคณะกรรมการชุมชนทีด่ าเนินกจิกรรมและ 
    โครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพือ่ชุมชน  รวมทัง้การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน  เพือ่พฒันายกระดบั 
    การขบัเคลื่อนไปสูท่ศิทางเมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยัง่ยนื 

    4.3  สง่เสรมิสนบัสนุนการประสานงานเพือ่ก่อใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่าย  การท างานทัง้ภาครฐัองคก์รต่าง 
ในพืน้ที ่
    4.4  เพิม่ประสทิธภิาพ  ในการจดัเกบ็และพฒันารายได ้ ใหม้คีวามทัว่ถงึ  เป็นธรรมและรบัฟังความ 
คดิเหน็จากประชาชน  ร่วมคดิ  ร่วมตรวจสอบโปร่งใสและปฏบิตัอิย่างมรีะบบ 
    4.5  น าเครื่องมอืในระบบบรหิาร  ทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นทีย่อมรบัมาใชก้ารบรกิารบรหิารบุคลากรใน 
 องคก์ร  เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน 

   5.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนพฒันำแหล่งน ้ำ 
        5.1  สนบัสนุน  สง่เสรมิ  พฒันาแหล่งน ้าส าหรบัประชาชนไดอุ้ปโภคบรโิภค  โดยพฒันาแหล่งน ้าทีม่อียู่ 
      เดมิใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
        5.2  สนบัสนุน  สง่เสรมิ  ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่ใหเ้กิดโครงการจดัหาแหล่งน ้า 
     แห่งใหม่  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัพีน้่องประชาชนชาวต าบลบุ่งแกว้ 
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   6.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและกำรผงัเมือง 
     สง่เสรมิการปลูกป่าธรรมชาต ิ การปลูกป่าบรเิวณทีส่าธารณะ  การสรา้งจติส านึกในการรกัธรรมชาตแิละ 
     สิง่แวดลอ้มไม่ว่า จะเป็นการจดัสิง่แวดลอ้มการทิง้ขยะ  การรณรงคก์ารคดัแยกขยะ  การจดัเกบ็ขยะและสิง่ 
     ปฏกิูล  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเป็นตน้   

1.ผลทีไ่ดร้บัจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ.2560-2562 
  1.1 ผลทีไ่ดร้บัหรอืผลทีส่ าคญั 
  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ไดด้ าเนินงานต่าง ๆ  ตัง้แต่มงีบประมาณ  พ.ศ.2560-
2562  เพือ่แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน  และพฒันาองคก์รใหเ้กดิความมัง่คงในการพฒันาเพือ่ใหค้วามเป็นอยู่
ของประชาชนดขีึน้ซึง่ผลจากการด าเนินงาน  ผลทีไ่ดร้บัมดีงันี้ 

1.ประชาชนมนี ้าประปาใชทุ้กครวัเรอืน 
  2.ประชาชนมไีฟฟ้าใชทุ้กครวัเรอืน 
  3.ประชาชนมถีนนใชใ้นการสญัจรไปมาไดส้ะดวก 
  4.เดก็ ๆ  ไดร้บัการศกึษาทุกคน  และความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ 
  5.ผูส้งูอายุ   ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส ์ ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืเบีย้ยงัชพีทุกคน 
  6.ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไรไ้ดร้บัความช่วยเหลอื 
  7.ประชาชนไดร้บัความช่วยเหลอืจากสาธารณะภยั 
  8.ประชาชนไดร้บัการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อทีถู่กวธิี 
  9.สง่เสรมิสุขภาพประชาชนดา้น  ร่างกาย  จติใจ  และสงัคม 
  10. ขยะในชุมชนมวีธิกีารจดัการทีถู่กตอ้ง 
  11.ประชาชนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการสาธารณสุข 
  12.ประชาชนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัภยั 
  13.ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ 
  14.ประชาชนไดร้บับรกิารจากงานบรกิารต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดว้ยความ 
                           สะดวก 
  15.มกีารสบืสานศลิปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถิน่ 
  16.การป้องกนัไฟป่าทุกปีลดปัญหาไฟไหมป่้า 
  17.ประชาชนไดร้บับรกิารรถแพทยฉุ์กเฉิน 
  18.มกีารป้องกนัลดอุบตัเิหตุในชุมชน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

-13- 
ส ำหรบัในปีงบประมำณ  พ.ศ.2560  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบัเพ่ิมขึ้น  มีดงัน้ี 

  1.มแีหล่งน ้าเพิม่มากขึน้ 
  2.มถีนนเพิม่มากขึน้ 
  3.ประชาชนไดร้บัการฝึกอบรมอาชพีเพือ่น าไปประกอบอาชพี 

2 ผลกระทบในการด าเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
สามารถด าเนินการไดต้ามทีป่ระชาชนตอ้งการเฉลีย่  รอ้ยละ  94 % ซึง่การด าเนินงานนัน้กส็ามารถสง่ผลกระทบ
ในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดงันี้ 
  1.การก่อสรา้งถนนเพิม่ขึน้  ท าใหก้ารระบายน ้าไดช้า้เกดิน ้าท่วมขงัในบางจุด  ท าใหต้อ้งเร่ง
ก่อสรา้งรางระบายน ้าเพิม่ขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  2.การพฒันาเจรญิขึน้ท าใหก้ารระบายน ้าไดช้า้เกดิน ้าท่วมขงัในบางจุด  ท าใหต้อ้งเร่งก่อสรา้ง
รางระบายน ้าเพิม่ขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  3.ประชาชนเพิม่มากขึน้แต่หน่วยงานบรกิารดา้นสาธารณสุขมไีม่เพยีงพอต่อความตอ้งการท าให้
ไม่ไดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิาร 
4.การก่อสรา้งทางระบายน ้าสามารถระบายน ้าได ้ แต่ผลกระทบคอืปลายทางทีเ่ป็นพืน้ทีก่ารเกษตรไดร้บัความ
เสยีหาย  เพาะปลูกไม่ไดเ้ป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคต่าง ๆ 
  5.การจดัการแหล่งน ้าไม่เพยีงพอต่อการท าเกษตรกรรมของประชาชน  เนื่องจากการบรหิาร
จดัการตน้น ้าหาแหล่งน ้ากกัเกบ็น ้าไม่ได้ 
  6.ประชากรเพิม่ขึน้สง่ผลใหเ้กดิขยะจ านวนมาก  แต่ไม่มวีธิกี าจดัทีถู่กตอ้ง 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแกไ้ขปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560 
  ปัญหำ 
  1.เจา้หน้าทีย่งัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องของระเบยีบ  กฎหมาย  เท่าทีค่วร 
  2.เครื่องมอื  เครื่องใช ้ เทคโนโลยใีนการท างานมไีม่เพยีงพอและไม่ทนัสมยั 
  3.ประชาชนในเขตมปัีญหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ขอยู่เป็นจ านวนมาก 



  4.ประชาชนมคีวามตอ้งการซึง่ความตอ้งการดงักล่าวมเีป็นจ านวนมาก 
  5.ประชาชนยงัเขา้ใจขอบเขตอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีจ่ะสามารถด าเนินการ
ได ้
  อปุสรรค 
  1.การขาดความรูเ้รื่องระเบยีบ  กฎหมาย  อกีทัง้  เครื่องมอื  เครื่องใช ้ เทคโนโลยใีนการท างาน
มไีม่เพยีงพอและไม่ทนัสมยั  ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิง่ 
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  2.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมงีบประมาณไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชน 
  3.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 

แนวทำงแก้ไข 
  1.กำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 
  1)การจดัท าแผนพฒันาสามปีควรพจิารณาใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามาเป็นกรอบในการ
จดัท าแผนพฒันาสามปีและใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 
  2)การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรจะใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาสามปี  กล่าวคอื
ควรจะพจิารณาโครงการ/กจิกรรม  ทีบ่รรจุในแผนพฒันาสามปีมาพจิารณาด าเนินการ 
  3)ไม่ควรบรรจุโครงการ/กจิกรรม  ทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าทีใ่นแผนพฒันาสามปี 
  4)ควรพจิารณาโครงการ/กจิกรรมทีส่ามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนัน้ 
  5)ควรพจิารณาด าเนินการงานโครงการ/กจิกรรมทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นมากทีสุ่ด 
  2.กำรบริกำรประชำชน 
  1)ควรจดัใหม้สีถานทีใ่นการใหบ้รกิารประชาชนอย่างพอเพยีง  เช่น  มจุีดบรกิารและเกา้อี้
เพยีงพอ  สะดวก  สะอาด  และมเีจา้หน้าทีค่อยใหค้ าแนะน าทีด่ี 
  2)ควรพจิารณาจดับรกิารประชาชนในเชงิรุกมากขึน้  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความสะดวก  
รวดเรว็และถูกตอ้ง  ในการบรกิารขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
  3)เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรยิม้แยม้  แจ่มใส  และพดูจาสุภาพต่อประชาชน 
  4)ควรสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ารรหิารสว่นต าบลกบัประชาชน  เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 
  5)ควรสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัองคก์ารบรหิาร  



7.  นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข  ส่ิงแวดล้อมและกำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ 
        7.1  ปรบัปรุงแหล่งทีท่ิง้ขยะ  โดยประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่หาแนวทาง  การ 
     ก าจดัขยะทีถู่กวธิเีป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
   7.2  สนบัสนุน  สง่เสรมิการบรกิารดา้นสาธารณสุขดว้ยความรวดเรว็  มปีระสทิธภิาพและ 
     ไดม้าตรฐาน 

       7.3  สนบัสนุน  สง่เสรมิกจิกรรมและภารกจิของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน  (อสม.) 
อย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง 
        7.4  สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการออกก าลังกาย  เพื่อสุขภาพที่ดีทัว่หน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

           7.5  สนบัสนุน  สง่เสรมิ  ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
     สิง่แวดลอ้ม  โดยสรา้งจติส านึกของประชาชนตลอดจนประชาชนสมัพนัธใ์หค้วามรูผ้่านช่องทางต่าง ๆ 
      อย่างเหมาะสม 
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           7.6 สนบัสนุน  สง่เสรมิ  จดัหาพนัธุไ์มแ้ละจดักจิกรรมปลูกตน้ไม ้ เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
     อย่างต่อเนื่อง 
   2.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์
   องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่แกว้ มจุีดเด่นคอืเป็นพืน้ทีร่าบสลบัเนินเขา  ท าใหเ้กดิล าหว้ยต่างๆ 
    มากมายพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นพืน้ทีท่างการเกษตร  มทีัง้พชืไร่พชืสวน  เช่นไรอ้อ้ย  ไร่มนัส าปะหลงั  สวนยางพารา 
ฯลฯ 
    นอกจากนี้ยงัมพีชืผกัผลไมน้านชนิดจากประเดน็ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรท์ีส่ าคญัของแผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคม 
    แห่งชาตฉิบบัที ่12  ยุทะศาสตรช์าต ิ และยุทธศาสตรจ์งัหวดั  ยุทธศาสตรอ์ าเภอ  จะเหน็ไดว้่ามีความเชื่อมโยง
กนั 
    อย่างชดัเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเดน็ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ซึง่ 
    การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีช่ดัเจนจะเป็นการเตรยีมการพฒันาเป็นการน าภูมคิุม้กนัทีม่อียู่พรอ้มทัง้ 
    เร่งสรา้งภูมคิุม้กนัในทอ้งถิน่ใหเ้ขม้แขง็  เพือ่เตรยีมความพรอ้มคนสงัคมและระบบเศรษฐกจิใหส้ามารถ 
    ปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลีย่นแปลงไดอ้ย่างเหมาะสมใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคน 



    สงัคมเศรษฐกจิใหม้คีุณภาพใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุดรวมทัง้สรา้งโอกาสทาง 
    เศรษฐกจิดว้ยฐานความรู ้ เทคโนโลย ี นวตักรรมและความคดิสรา้งสรรค ์ บนพืน้ทีก่ารผลติและการบรโิภคที่ 
    เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มซึง่จะน าไปสูก่ารพฒันาเพือ่ประโยชน์สุขทีย่ ัง่ยนื  ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญา 
    ของเศรษฐกจิพอเพยีง หรอืเป็นคตพิจน์ประจ าชาตวิ่า มัง่คง มัง่คัง่  ยัง่ยนื  ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  

   3.1   กำรวิเครำะห์เพื่อพฒันำท้องถ่ิน 
 3.1.1)  จดุอ่อน 

เนื่องจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้   มหีมู่บา้นทีร่บัผดิชอบจ านวนมากและมพีืน้ทีร่บัผดิชอบเป็นบรเิวณกวา้ง   
แต่งบประมาณทีจ่ะน ามาพฒันาดา้นต่าง ๆ มจี านวนน้อย   จงึไม่สามารถพฒันาทอ้งถิน่ไดค้รบในทุกๆ ดา้น 
โดยเฉพาะการพฒันาดา้นแหล่งน ้าส าหรบัใชอุ้ปโภคบรโิภคและเพือ่การเกษตร   เนื่องจากบางหมู่บา้นไม่มแีหล่งน ้า
ตามธรรมชาตอิยู่ใกลห้มู่บา้น   อกีประการหนึ่งประชาชนในพืน้ทีข่าดความสนใจในการรวมกลุ่ม 
   3.1.2)จดุแขง็ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้   ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร  โดยปลูกออ้ยสง่โรงงานเกอืบ
ทุกหลงัคาเรอืน   ถอืว่ามสีภาพเศรษฐกจิทีด่ ี  และประชาชนในพืน้ทีม่คีวามรกัความสามคัค ี  และใหค้วามร่วมมอืกบั
กจิกรรมต่าง ๆของทางราชการเป็นอย่างด ี
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   3.1.3)โอกำส 
เนื่องจากองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้   ประชาชนสว่นใหญ่ประกอบอาชพีท าไร่ออ้ย   จงึเหน็ควรใหม้กีาร
สง่เสรมิการปลูกออ้ยใหไ้ดผ้ลผลติ / ไร่  สงูขึน้   โดยการสนบัสนุนทางดา้นวชิาการและการคดัเลอืกพนัธุอ์อ้ย   เพือ่
เป็นการเพิม่ผลผลติ    
และมรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างเป็นรปูธรรม 
   3.1.4)อปุสรรค 
   1)  งบประมาณในการพฒันาไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 



   2)  มพีืน้ทีแ่ละหมู่บา้นทีจ่ะพฒันาดา้นต่าง ๆ  จ านวนมาก 
   3)  งบประมาณทีม่าจากรายได ้  ไดร้บัการจดัสรรทีจ่ะสามารถด าเนินการไดใ้นช่วง 
ทา้ยปีงบประมาณ   ซึง่เป็นช่วงฤดฝูนท าใหม้อีุปสรรคต่อการด าเนินงานดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
   4)  บางหมู่บา้นทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบไม่มแีหล่งน ้าอยู่ใกลก้บัหมู่บา้น    ท าใหก้ารแกปั้ญหาดา้น
แหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคและเพือ่การเกษตรไม่มปีระสทิธภิาพจากการศกึษาทางดา้นศกัยภาพขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้  เพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสพฒันาในอนาคตดว้ยเทคนิค  
SWOT  Analysis  โดยทุกส่วนราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้  ประกอบดว้ย  ส านกังานปลดัองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้    สว่นการคลงั  สว่นโยธา  สว่นการศกึษา  และสว่นสาธารณะสุขไดจ้ดัท า  SWOT  
Analysis    สรุปผลการวเิคราะหศ์กัยภาพไดด้งันี้ 
จดุแขง็(Strengths) 
S1:ผู้บริหารมีภาวะผู้น าเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความเป็นกัลยาณมิตรรวมถึงความสามารถในการท างานและมี
แนวนโยบายการบรหิารงาน  ที่มเีป้าหมายชดัเจนเปิดกว้างและท างานเชงิรุกเน้นการมสี่วนร่วมของประชาชน  โดย
ยดึกลุ่มเป้าหมายเป็นส าคญัและมเีอกภาพทางการบรหิาร 
S2:มนีโยบายในการท างานและใหบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอกโดยเน้นผูร้บับรกิารใหไ้ดร้บัความสะดวกรวดเรว็และ
ความประทบัใจ ในแบบ (One  Stop  Service), อบต.เคลื่อนที่ทัง้  13  หมู่บ้านและมวีสัดุอุปกรณ์ที่ทนัสมยัเอื้อต่อ
การใหบ้รกิารตามภารกจิปัจจุบนั 
S3:องค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีด้านการเกษตร  โดยปลูกอ้อยส่งโรงงาน
เกือบทุกหลงัคาเรอืน   ถือว่ามสีภาพเศรษฐกิจที่ดี   และประชาชนในพื้นที่มคีวามรกัความสามคัค ี  และให้ความ
ร่วมมอืกบักจิกรรมต่าง ๆ  ของทางราชการเป็นอย่างด ี
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จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1:มกีารจดัโครงสรา้งการบรหิารงานและการจดัสรรบุคลากรทีย่งัไม่สอดคลอ้งกบัภารกจิเพิม่ขึน้ 



W2:ภารกจิมากแต่งบประมาณไม่เพยีงพอในการแกปั้ญหาความตอ้งการของทอ้งถิน่ 
W3:ความรูค้วามสามารถของผูป้ฏบิตังิานยงัไม่ครอบคลุมทุกภารกจิและการท างานเชงิรุกที่มปีระสทิธภิาพร่วมกนั 
W4:ขาดอุดมการณ์และการท างานร่วมกนัเป็นทมีโดยแทจ้รงิ 
W5:การท างานยงัขาดการบูรณาการการท างานร่วมกนัและเป็นลกัษณะต่างฝ่ายต่างท าไม่สนใจกนั 
W6:เนื่องจากองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว   มหีมู่บ้านที่รบัผดิชอบจ านวนมากและมพีื้นที่รบัผดิชอบเป็นบริ เวณ
กว้างแต่งบประมาณที่จะน ามาพฒันาด้านต่าง ๆ มจี านวนน้อย   จึงไม่สามารถพฒันาท้องถิน่ได้ครบในทุกๆ ด้าน 
โดยเฉพาะการพฒันาดา้นแหล่งน ้าส าหรบัใชอุ้ปโภคบรโิภคและเพื่อการเกษตร   เนื่องจากบางหมู่บ้านไม่มแีหล่งน ้า
ตามธรรมชาตอิยู่ใกลห้มู่บา้น   อกีประการหน่ึงประชาชนในพื้นทีข่าดความสนใจในการรวมกลุ่ม 
   3.1.2)จดุแขง็ 
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีดา้นการเกษตร  โดยปลูกออ้ย  ปลูกมนั  ปลูก
ข้าวส่งโรงงานเกือบทุกหลงัคาเรอืน   ถือว่ามีสภาพเศรษฐกิจที่ดี   และประชาชนในพื้นที่มคีวามรกัความสามคัค ี  
และใหค้วามร่วมมอืกบักจิกรรมต่าง ๆ  ของทางราชการเป็นอย่างด ี            
    3.1.3)โอกำส 
เนื่องจากองค์การบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้ว   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าไร่อ้อย   จึงเห็นควรให้มีการ
ส่งเสรมิการปลูกอ้อยให้ไดผ้ลผลติ / ไร่  สูงขึน้   โดยการสนับสนุนทางด้านวชิาการและการคดัเลอืกพนัธุ์อ้อย   เพื่อ
เป็นการเพิม่ผลผลติ   และมรีายไดเ้พิม่ขึน้อย่างเป็นรปูธรรม 
   3.1.4)อปุสรรค 
   1)  งบประมาณในการพฒันาไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
   2)  มพีืน้ทีแ่ละหมู่บา้นทีจ่ะพฒันาดา้นต่าง ๆ  จ านวนมาก 
   3)  งบประมาณทีม่าจากรายได ้  ไดร้บัการจดัสรรทีจ่ะสามารถด าเนินการไดใ้นช่วง 
ทา้ยปีงบประมาณ   ซึง่เป็นช่วงฤดฝูนท าใหม้อีุปสรรคต่อการด าเนินงานดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และการพฒันาดา้นแหล่งน ้า 
   4)  บางหมู่บ้านที่อยู่ในความรบัผดิชอบไม่มแีหล่งน ้าอยู่ใกล้กบัหมู่บ้าน    ท าให้การแก้ปัญหาด้าน
แหล่งน ้าส าหรบัอุปโภคบรโิภคและเพือ่การเกษตรไม่มปีระสทิธภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-18- 

2.กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรปี์งบประมำณ พ.ศ.2564 
   2.1  เดือนตุลำคม 2563 - 30 กนัยำยน 2564 
    2.1.1 ความสมัพนัธร์ะหว่างแผนพฒันาระดบัมหภาค 
    2.1.2 แผนยุทธศาสตรช์าต ิ 20  ปี 
  คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิมื่อวนัที ่ 30  มถิุนายน  2558  เหน็ชอบใหม้กีรจดัตัง้คณะกรรมการจดัท า
ยุทธศาสตรช์าตมิอี านาจหน้าทีใ่นการจดัท ายุทธศาสตรช์าต ิ 20  ปี  เพือ่ใชใ้นการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศสู่
ความมัน่คงมัง่คัง่และยัง่ยนืและใหเ้สนอร่างยุทธศาสตรช์าตริะยะ  20  ปี  ใหค้ณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบเพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที ่ 1  ของรฐับาล (ปี 2558-2559)   และกรอบการปฏริปูใน
ระยะที ่ 3  (ปี 2560)เป็นต้นไปในการทีจ่ะบรรลุวสิยัทศัน์และท าใหป้ระเทศไทยพฒันาไปสูอ่นาคตทีพ่งึประสงค์
นัน้จ าเป็นจะตอ้งมกีารวางแผนและก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพฒันาของ
ทุภาคสว่นใหข้บัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนัดงันัน้จงึจ าเป็นจะตอ้งก าหนดยุทธศาสตรใ์นระยะยาวเพือ่ถ่ายทอด
แนวทางการพฒันาสูก่ารปฏบิตัใินแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมกีารบูรณาการและสรา้งความเขา้ใจถงึ
อนาคตของประเทศไทยร่วมกนัและเกดิการรวมพลงัของทุกภาคสว่นในสงัคมทัง้ประชาชนเอกชนประชาสงัคมใน
การขบัเคลื่อนการพฒันาเพื่อสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์แห่งชาตแิละบรรลุวสิยัทศัน์”ประเทศไทยมคีวาม
มัง่คัง่ยัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง”หรอืคตพิจน์ประจ า
ชาต ิมัน่คงมัง่คัง่ยัง่ยนื”เพือ่ใหป้ระเทศมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัมรีายไดส้งูอยู่ในกลุ่มประเทศพฒันาแลว้
คนไทยมคีวามสุขอยู่ดกีนิดสีงัคมมคีวามม่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึง่ยุทธศาสตรช์าตทิีเ่ป็นกรอบแนว
ทางการพฒันามนระยะ  20  ปี  ตอ่จากนี้ไปจะประกอบดว้ย  6  ยุทธศาสตรไ์ดแ้ก่ 
  (1)ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คง 
  (2)ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
  (3)ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 
  (4)ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม 
  (5)ยุทธศาสตรก์ารสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  (6)ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐัโยมสีารุส าคญัของ
แต่ละยุทธศาสตรส์รุปไดด้งันี้ 
  1.ยุทธศาสตรด์า้นความมัน่คงมเีป้าหมายทัง้ในการสรา้งเสถยีรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และป้องกนัภยัคุกคามจากภายนอกรวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกทีม่ตี่อ
ประเทศไทยกรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอาทิ 
  1.1 การเสรมิสรา้งความมัน่คงของสถาบนัหลกัและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
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  1.2การปฏริูปกลไกการบรหิารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมอืงขจดัคอรร์ปัชัน่สรา้ง
ความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรม 
  1.3การรกัษาความมัน่คงภายในและความสงบเรยีบรอ้ยภายในตลอดจนการบรหิารจดัการความ
มัน่คงชายแดนและชายฝัง่ทะเล 
  1.4การพฒันาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมอืระหว่างประเทศทุกระดบัและรกัษาดุลย
ภาพความสมัพนัธก์บัประเทศมหาอ านาจเพือ่ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมัน่คงรปูแบบใหม่ 
  1.5การพฒันาเสรมิสรา้งศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
ภายในประเทศสรา้งความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นและมติรประเทศ 
  1.6การพฒันาระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตัริกัษาความมัน่คง
ของฐานทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม 
  1.7การปรบักระบวนการท างานของกลไกทีเ่กี่ยวขอ้งจากแนวดิง่สูแ่นวระนาบมากขึน้ 
2.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
เพือ่ใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาไปสูก่ารเป็นประเทศพฒันาแลว้ซงึจ าเป็นตอ้งยกระดบัผลติภาพการผลติและ
การใชน้วตักรรมในการเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัและการพฒันาอย่างยัง่ยนืทัง้ในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
และบรกิารกรสรา้งความมัน่คงและปลอดภยัทางอาหารการเพิม่ขดีความสามารถทางการคา้และการเป็น
ผูป้ระกอบการรวมทัง้การพฒันาฐานเศรษฐกจิแห่งอนาคตทัง้นี้ภายใตก้รอบปฏริูปและพฒันาปัจจยัเชงิ
ยุทธศาสตรท์ุกดา้นอนัไดแ้ก่โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิสว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมการ
พฒันาทุนมนุษยแ์ละการบรหิารจดัการทัง้ในภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชนกรอบแนวทางทีต่้องใหค้วามส าคญัอาท ิ
  1.การพฒันาสมรรถนะทางเศรษฐกจิไดแ้กการรกัษาเสถยีรภาพเศรษฐกจิและสรา้งความเชื่อมัน่
การสง่เสรมิการคา้และการลงทุนทีอ่ยู่บนการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคมตลอดจนการพฒันา
ประเทศสูค่วามเป็นชาตกิารคา้เพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มลูค่าในภูมภิาคและเป็นการยกระดบัไปสูส่ว่นบน
ของห่วงโซ่มลูค่ามากขึน้ 
  2.การพฒันาภาคการผลติและบรกิารบนฐานของการพฒันานวตักรรมและมคีวามเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มโดยมกีารใชด้จิทิลัและการคา้ทีเ่ขม้ขน้เพือ่สรา้งมลูค่าเพิม่และขยายกจิกรรมการผลติและบรกิารโดย
มุ่งสูค่วามเป็นเลศิในระดบัโลกและในระดบัภูมภิาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบรกิารทีห่ลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินธุรกจิทีเ่ปลีย่นไปรวมทัง้เป็นแหล่งอ านาจคุณภาพสะอาดและปลอดภยัของโลก 



  -ภาคเกษตรโดยเสรมิสรา้งฐานการผลติใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนืเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคเกษตรสง่เสรมิเกษตรกรรายย่อยใหป้รบัไปสูก่ารท าการเกษตรยัง่ยนืทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชพีทีเ่ขม้แขง็และการพฒันาสนิคา้ทางการเกษตรทีม่ศีกัยภาพและอาหาร
คุณภาพสะอาดและปลอดภยั 
  -ภาคอุตสาหกรรมโดยพฒันาอุตสาหกรรมระดบัการพฒันาอุตสาหกรรมปัจจุบนัที่มศีกัยภาพสงู
และพฒันาอุตสาหกรรมอนาคตทีม่ศีกัยภาพโดยการใชด้จิทิลัและการคา้มาเพิม่มลูค่าและยกระดบัห่วงโซมลูค่าใน
ระดบัสงูขึน้ 
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  -ภาคบรกิารโดยขยายฐานการบรกิารใหม้คี่าความหลากหลายมคีวามเป็นเลศิและเป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้มโยการยกระดบับรกิารทีเ่ป็นฐานรายไดเ้ดมิเช่นการท่องเทีย่วและพฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลาง
การใหบ้รกิารสุขภาพธุรกจิบรกิารดา้นการเงนิและธุรกจิบรกิารทีม่ศีกัยภาพอื่น ๆ เป็นตน้ 
  1.การพฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกจิชุมชนพฒันาทกัษะผูป้ระกอบการยกระดบัผลติภาพ
แรงงานและพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สูส่ากลและพฒันาวสิาหกจิชุมชนและสถาบนั
เกษตรกร 
  2.การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษและเมอืงพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดนและพฒันาระบบ
เมอืงศูนยก์ลางความเจรญิจดัระบบผงัเมอืงทีม่ปีระสทิธภิาพและมสีว่นร่วมมกีารจดัการสิง่แวดลอ้มและโครงสรา้ง
พืน้ฐานทางสงัคมและเศรษฐกจิทีส่อดคลอ้งกบัศกัยภาพ 
  3.การลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในดา้นการขนสง่ดา้นพลงังานระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารและการวจิยัและพฒันา 
  4.การเชื่อมโยงกบัภูมภิาคและเศรษฐกจิโลกสรา้งความเป็นหุน้สว่นการพฒันากบันานประเทศ
สง่เสรมิความร่วมมอืกบันานาชาตใินการสรา้งความมัน่คงดา้นต่าง ๆ เพิม่บทบาทของไทยในองคก์รระหว่าง
ประเทศรวมถงึสรา้งองคค์วามรูด้า้นการต่างประเทศ 
  3.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำและเสริมสร้ำงศกัยภำพคน 
เพือ่พฒันาคนและสงัคมไทยใหเ้ป็นรากฐานทีแ่ขง็แกร่งของประเทศมคีวามพรอ้มทางกายใจสตปัิญญามคีวาม
เป็นสากลมทีกัษะการคดิวเิคราะหอ์ย่างมรีะเบยีบวนิยัเคารพกฎหมายมคีุณธรรมจรติธรรมรูคุ้ณค่าความเป็นไทย
มคีรอบครวัทีม่ ัน่คงกรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอาทิ 
(1)การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติใหส้นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศ 
  (2)การยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หม้คีุณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถงึ 
  (3)การปลูกฝังระเบยีบวนิัยคุณธรรมค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 



  (4)การสรา้งเสรมิใหค้นมสีุขภาวะทีด่ ี
  (5)การสรา้งความอยู่ดมีสีุขของครอบครวัไทยเสรมิสรา้งบทบาทของสถาบนัครอบครวัในการบ่ม
เพาะจติใจใหเ้ขม้แขง็ 
  1.ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคมเพือ่เร่งกระจาย
โอกาสพฒันาและสรา้งความมัน่คงใหท้ัว่ถงึลดความเหลื่อมลา้ไปสูส่งัคมทีเ่สมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทาง
ทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอาท ิ
  (1)การสรา้งความมัน่คงและการลดความเหลื่อมลา้ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคม 
  (2)การพฒันาระบบบรกิารและระบบบรหิารจดัการสุขภาพ 
  (3)การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด ารงชวีติในสงัคมสงูวยั 
  (4)การสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสงัคมทุนทางวฒันธรรมและความเขม้แขง็ของชุมชน 
  (5)การพฒันาการสือ่สารมวลขนใหเ้ป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา 
  5.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรเติบโตบนคณุภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพือ่เร่งอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละมคีวามมัน่คงดา้นหน้าร่วมทัง้ปี
ความสามารถในการป้องกนัผลกระทบและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิัตธิรรมชาติ
และพฒันามุ่งสูก่ารเป็นสงัคมสเีขยีวกรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอาทิ 
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  (1)จดัระบบอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรพัยากรธรรมชาติ 
  (2)การวางระบบบรหิารจดัการน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพทัง้  25  ลุ่มน ้าเน้นการปรบัระบบการบรหิาร
จดัการอุทกภยัอย่างบูรณาการการพฒันาและใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  (3)การพฒันาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศและเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  (4)การร่วมลดปัญหาโลกรอ้นและปรบัตวัใหพ้รอ้มกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
  (5)การใชเ้ครื่องมอืทางเศรษฐศาสตรแ์ละนโยบายการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
  6.ยุทธศำสตรด้์ำนกำรปรบัสมดลุและพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรภำครฐั 
เพือ่ใหห้น่วยงานภาครฐัมขีนาดทีเ่หมาะสมภยับทบาทภารกจิมสีมรรถนะสงูมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
กระจายบทบาทภารกจิไปสู่ทอ้งถิน่อย่างเหมาะสมมธีรรมาภบิาลกรอบแนวทางทีต่อ้งใหค้วามส าคญัอาทิ 
  (1)การปรบัปรุงโครงสรา้งบทบาทภารกจิของหน่วยงานภาครฐัใหม้ขีนาดทีเ่หมาะสม 
  (2)การวางระบบบรหิารราชการแบบบูรณาการ 
  (3)การพฒันาระบบบรหิารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครฐั 
  (4)การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ 
  (5)การปรบัปรุงกฎหมายและระเบยีบต่างๆ ใหท้นัสมยัเป็นธรรมและเป็นสากล 
  (6)การพฒันาระบบการใหบ้รกิารประชาชนของหน่วยงานภาครฐั 
  (7)การปรบัปรุงการบรหิารจดัการรายไดแ้ละรายจ่ายของภาครฐั 



ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.)และรฐับาลประกอบดว้ย 
1.ยุทธศาสตรห์ลกั 
  1.1ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
  1.2ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยัง่ยนื 
  1.3ยุทธศาสตรส์รา้งความเขม้แขง็ภาคเกษตร  ความมัน่คงของอหารและพลงังาน 
  1.4ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสูก่ารเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยัง่ยนื 
  1.5ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพือ่ความมัง่คงทางเศรษฐกจิ 
และสงัคม 
  1.6ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
  1.7ยุทธศาสตรใ์นการปรบัปรุง  เปลีย่นแปลงโครงสรา้งการบรหิารของรฐัวสิาหกจิใหเ้กดิ
ประโยชน์กบัประชาชนในการใชบ้รกิารอย่างแทจ้รงิ 
  1.8ยุทธศาสตรใ์นเรื่องการปรบัปรุงระบบโทรคมนาคม  เทคโนโลยขีองชาตใิหเ้กดิความมัง่คง
และยัง่ยนืในอนาคตใหท้ดัเทยีมอาเซยีนและประชาคมโลก 
  1.9ยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ  คอรปัชัน่อย่างยัง่ยนื 

3.การจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตรท์ีส่อดคลอ้งตามกรอบ 
ยุทธศาสตรช์าตกิารจดัท างบประมาณในลกัษณะบูรณาการเชงิยุทธศาสตรป์ระจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ได้
ก าหนดประเดน็ทีด่ าเนินการ  17  เรื่อง  ประกอบดว้ย 
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  1.การสรา้งความปรองดองและสมานฉนัท์ 
  2.การขบัเคลื่อนการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
  3.การจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษย์ 
  4.การป้องกนัปราบปรามและบ าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 
  5.การจดัการปัญหาทีด่นิท ากนิ 
  6.การสรา้งรายไดจ้ากกการท่องเทีย่วและบรกิาร 
  7.การพฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ 
  8.การพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั 
  9.การพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
  10.การพฒันาพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษ 
  11.การพฒันาโครงสรา้งและระบบโลจสิตกิส ์
  12.การสง่เสรมิการวจิยัและพฒันา 



  13.การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 
  14.การบรหิารจดัการทรพัยากรน ้า 
  15.การพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
  16.การบรหิารจดัการขยะและของเสยีอนัตราย 
  17.การป้องกนัปราบปรามทุจรติและประพฤตมิชิอบ 

2.แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติ ฉบบัท่ี  12 
  จากสถานะของประเทศและบรบิทการเปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีป่ระเทศก าลงัประสบอยู่ท าใหก้าร
ก าหนดวสินัทศัน์แผนพฒันาฉบบัที ่ 12  ยงัคงมคีวามต่อเนื่องจากวสิยัทศัน์แผนพฒันาสามปีฉบบัที ่ 11  และ
กรอบหลกัการของการวางแผนทีน้่อมน าและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงยดึคนเป็นศูนยก์ลาง
ของการพฒันาอย่างมสีว่นร่วมการพฒันาทีย่ดึหลกัสมดุลยัง่ยนืโดยวสิยัทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฉบบัที ่ 
12  ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่่งการเปลีย่นแปลงผ่านประเทศไทยจากประเทศทีม่ี
รายไดส้งูมคีวามมัน่คงและยัง่ยนืสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุขและน าไปสูก่ารบรรลุวสิยัทศัน์ระยะยาว  “มัน่คง
ยัง่ยนื”ของประเทศการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
ของประเทศ (Country  Strategic  Positioning)  เป็นการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรข์องประเทศที่
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตทิี ่ คสช. ไดจ้ดัท าขึน้ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งทีม่กีารกระจายรายไดอ้ย่าง
เป็นธรรมเป็นศูนยก์ลางดา้นการขนสง่และโลจสิตกิสข์องภูมภิาคสูค่วามเป็นชาตกิารคา้และบรกิาร (Trading  
and  Nation)  เป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรปลอดภยัแหล่งอุตสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมี
นวตักรรมสงูทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

เป้ำหมำย 
  1.การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสรูายไดส้งู 
  1.1เศรษฐกจิขยายตวัเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  5.0   
  1.2ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita)และรายไดป้ระชาชาตติ่อหวั (GNP 
Per Capita)  ณ  สิน้แผนพฒันาฉบบัที ่12  ในปี  2564 เพิม่ขึน้เป็น  317,051  บาท (9,325  ดอลลาร ์สรอ) 
และ  301,199  บาท (8,859  ดอลลาร ์สรอ)  ต่อคนต่อปี 
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  1.3ผลติภาพการผลติเพิม่ขึน้ไม่ต ่ากว่าเฉลีย่รอ้ยละ  2.5  ต่อปี 
  1.4การลงทุนรวมขยายตวัไม่ต ่ากว่าเฉลีย่รอ้ยละ  8.0  (การขยายตวัของการลงทุนภาครฐัไม่ต ่า
กว่ารอ้ยละ  10.0  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตวัไม่ต ่ากว่าเฉลีย่รอ้ยละ  7.5  ในขณะทีป่รมิาณการ
สง่ออกขยายตวัเฉลีย่ไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ  4.0 ต่อปี) 
  2.การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจรญิเตบิโตของประเทศและการสรา้งสงัคมสงูวยั
อย่างมคีุณภาพ 
  (1)ประชาชนทุกช่วงวยัมคีวามมัน่คงทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคม (Socio-Economic Security)  
และมคีุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 



  (2)การศกึษาและการเรยีนรูไ้ดร้บัการพฒันาคุณภาพ 
  (3)สถาบนัทางสงัคมมคีวามเขม้แขง็เป็นฐานรากทีเ่อือ้ต่อการพฒันาคน 
  3.การลดความเหลื่อมลา้ในสงัคม 
  (1)การกระจายรายไดม้คีวามเท่าเทยีมกนัมากขึน้ 
  (2)บรกิารทางสงัคมมคีุณภาพและมกีารกระจายอย่างทัว่ถงึ 
  4.การสรา้งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
  (1)รกัษาความมัน่คงของฐานทรพัยากรสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์อย่าง
ยัง่ยนืและเป็นธรรม 
  (2)ขบัเคลื่อนประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
  (3)เพิม่ขดีความสามารถในการรบัมอืภยัพบิตัแิละการเปลีย่นแปลงสภาพภูมภิาค 
  (4)เพิม่ประสทิธภิาพและเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
  (5)มกีารบรหิารจดัการน าใหส้มดุลระหว่างการอุปสงคแ์ละอุปทานของน ้า 
  5.การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  (1)การบรหิารงานภาครฐัทีโ่ปร่งใสเป็นธรรมมปีระสทิธภิาพและมสีว่นร่วม 
  (2)ขจดัการทุจรติคอรปัชัน่ 
  (3)มกีารกระจายอ านาจทีเ่หมาะสม 
แนวทางการพฒันา 
  1.การยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัและการหลุดพน้กบัดกักายไดป้านกลางสูร่ายไดสู้ง 
  1.1การสง่เสรมิดา้นการวจิยัและพฒันา 
  พฒันาสภาพแวดลอ้มของการวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยวีจิยัและนวตักรรมทัง้ดา้นการลงทุนในการ
วจิยัและพฒันาดา้นบุคลากรวจิยักา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและดา้นการบรหิารจดัการรวมทัง้สนบัสนุนและผลกัดนัให้
ผูป้ระกอบการมบีทบาทหลกัดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมตลอดจนผลกัดนังานวจิยัและพฒันาให้ใชป้ระโยชน์
อย่างแทจ้รงิทัง้เชงิพาณิชยแ์ละสาธารณะโดยใหค้วามคุม้ครองทรพัยส์นิทางปัญญา 
  1.2การพฒันาผลติภาพแรงงาน 
  สรา้งความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนในการพฒันาก าลงัคนและแรงงานใหม้ทีกัษะที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดและรองรบัการเปิดเสรขีองประชาคมอาเซียนโดยยกระดบัและพฒันา
สมรรถนะแรงงานไทยดว้ยเทคโนโลยเีร่งรดัใหแ้รงงานทัง้ระบบมกีารเรยีนรูข้ ัน้พืน้ฐานเพือ่สามารถแขง่ขนัใน
ตลาดแรงงานได ้
 

-24- 
สนบัสนุนใหแ้รงงานและปัจจยัการผลติมคีวามยดืหยุ่นในการเคลื่อนทีย่า้ยระหว่างสาขาการผลติและระหว่างพืน้ที่
การผลติเพือ่ใหแ้รงงานสามารถเคลื่อนยา้ยไปสูส่าขาการผลติทีม่ ี



ผลติภาพการผลติสงูสุดและสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบรกิารจดัท ากรอบคุณวุฒวิชิาชพี
และมาตรฐานฝีมอืแรงงานใหเ้ป็นมาตรฐานทีเ่ชื่อมโยงกนัเพือ่ยกระดบัทกัษะของแรงงานไทย 
  1.3การสง่เสรมิผูป้ระกอบการทีเ่ขม้แขง็และพาณิชยแ์ละพาณิชยด์จิติอลพฒันาขดีความสามารถ
ของผูป้ระกอบการใหม้คีวามยดืหยุ่นสามารถปรบัตวัแลด าเนินธุรกจิท่ามกลางการด าเนินนโยบายและสามารถ
การการกดีกนัทางการคา้ในรปูแบบต่าง ๆ  เพิม่สดัสว่นความเป็นเจา้ของคนไทยและสนบัสนุนใหม้กีารขยาย
ตลาดทีม่แีบรนดส์นิคา้และช่องทางการตลาดทีเ่ป็นของตนเองมากขึน้ตลอดจนพฒันาต่อยอดอุตสาหกรรมและ
บรกิารเพือ่เขา้สูก่ารเป็นศูนยก์ลางการผลติบรกิารและอุตสาหกรรมดจิติอล 
  1.4การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐาน 
  เร่งลงทุนและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่เพือ่เชื่อมโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิใน
ประเทศและต่างประเทศทัง้การพฒันาและปรบัปรุงโครงขา่ยรถไฟใหเ้ป็นโครงข่ายหลกัในการเดนิทางและขนส่ง
ของประเทศพฒันาโครงขา่ยทางหลวงพเิศษระหว่างเมอืงขยายขดีความสามารถของท่าอากาศยานหลกัของ
ประเทศพฒันาท่าเรอืทีม่ศีกัยภาพใหเ้ป็นท่าเรอือเิลก็ทรอนิกสเ์ตม็รปูแบบรวมทัง้พฒันาและปรบัระบบโทรนาคม
ของประเทศตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาดา้นอุตสาหกรรมทีเ่กดิจากลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเช่น
อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและผลติชิน้สว่นอากาศยานและอุตสาหกรรมระบบรางเป็นต้นเพื่อสรา้งโอกาสทาง
เศรษฐกจิใหก้บัประเทศในการเป็นฐานการผลติในภูมภิาคอาเซยีน 
  1.5การปรบัโครงสรา้งการผลติ 
  ปรบัโครงสรา้งการผลติภาคเกษตรโดยการปรบัเปลีย่นจากการผลติสนิคา้เกษตรขัน้ปฐมเป็น
สนิคา้เกษตรแปรรปูทีม่มีลูค่าสงูมคีุณภาพและมาจรฐานสากลสามารถสรา้งความเชื่อมโยงทางดา้นวตัถุดบิที่
จ าเป็นส าหรบัการสรา้งความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังานจดัระบบการผลติใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพพืน้ที่
และความตอ้งการของตลาดตัง้แต่ตน้น ้าถงึปลายน ้าทัง้ดา้นกายภาพและเศรษฐกจิรวมทัง้สง่เสรมิการรวมกลุ่ม
ทางการเกษตรจากกจิการเจา้ของเดยีวเป็นการประกอบการในลกัษณะสหกรณ์หา้งหุน้สว่นและบรษิทัเพือ่ใหเ้กดิ
การประหยดัจากขนาดพจิารณาพนัธุพ์ชืทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละแหล่งน ้าใชเ้ทคโนโลยี 
การผลติในระดบัทีเ่หมาะสมใชก้ลไกตลาดในการป้องกนัความเสยีงตลอดจนส่งเสรมิและเร่งขยายผลแนวคดิการ
ท าการเกษตรตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงและระบบเกษตรกรรมยัง่ยนืปรบัโครงสรา้งการผลติภาค
ผลติภาคบรกิารโดยเร่งพฒันาระบบคมนาคมขนสง่ใหเ้กดิความเชื่อมโยงกนัเป็นโครงขา่ยทัง้ทางบกและทางน ้า
และทางอากาศเร่งพฒันาท่าเทยีบเรอืขนาดใหญ่เพือ่รองรบัการเตบิโตของการท่องเทยีวทางทะเลปรบัปรุงแกไ้ข
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วใหค้รอบคลุมและทนัสมยัทัง้การควบคุมกจิกรรมต่าง ๆ  เกีย่วกบัการ
ท่องเทีย่วและสง่เสรมิการท่องเทีย่วและสง่เสรมิการท่องเทีย่วและก าหนดและจดัท ากฎหมายเพือ่ยกระดบั
มาตรฐานการท่องเทีย่วของไทยสูส่ากลและรองรบัการพฒันาการท่องเทีย่วใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบันาน
ชาตริวมทัง้สง่เสรมิการพฒันาเชงิพืน้ทีใ่น 
ลกัษณะกลุ่มคลสัเตอร์ท่องเที่ยวโดยสนับสนุนการพฒันาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มคีวามเชื่อมโยงทัง้ทาง
กายภาพวชิวีติ/วฒันธรรมท้องถิน่และกจิกรรมการท่องเที่ยวตลอดตนส่งเสรมิการสรา้งความเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเทีย่วในภูมภิาคอาเซยีนทัง้ประเทศทีม่พีรมแดนตดิกนัและประเทศที่มโีครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกนั



เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทัง้ระบบพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอด
เทคโนโลยเีชื่อมโยงการผลติกบั 
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อุตสาหกรรมที ่เป็นฐานรายไดป้ระเทศและเป็นกลไกการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยใหเ้ขา้สูก่ารเป็นศูนยก์ลางการ
ผลติและบรกิารทัง้ในระดบัอนุภาคและในภูมภิาคอาเซยีนพฒันาโครสรา้งพืน้ฐานทีส่นบัสนุนการขยายตวัดา้น
การลงทุนเช่นโลจสิตกิสแ์ละพลงังานรวมทัง้ปัจจยัสนบัสนุนการลงทุนอื่น ๆ เช่น  ลดอุปสรรคการเคลื่อนยา้ย
เงนิทุนระหว่างประเทศเป็นตน้สง่เสรมิการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาประยุกตใ์ชท้ัง้ภาคการผลติการตลาด
การบรหิารจดัการการเงนิและโลจสิตกิสเ์ชื่อมโยงเศรษฐกจิดจิติอลในการอ านวยความสะดวกทางการคา้การ
ลงทุนดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสแ์ละสนบัสนุนการลงทุนเพือ่สรา้งเศรษฐกจิและสงัคมแห่งปัญญาและการเรยีนรู้
มุ่งเน้นการพฒันาธุรกจิเชงิสรา้งสรรคก์ารลงทุนทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มการประหยดั
พลงังานและการการใชพ้ลงังานทดแทนการลงทุนดา้นการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาเชงิพาณิชยก์ารจดัตัง้
ส านกังานใหญ่ขา้มประเทศบรษิทัการคา้ระหว่างประเทศรวมทัง้การใหค้วามส าคญัเรื่องความรบัผดิชอบและการ
ตอบแทนสูส่งัคมขององคก์รและกจิการเพือ่สงัคม 
  2.การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏริูประบบเพือ่สรา้งสงัคมสงูวยัอย่างมคีุณภาพ 
  2.1การพฒันาศกัยภาพคนในช่วงวยัใหส้นบัสนุนการเตบิโตของประเทศโดยช่วงวยัเดก็ตัง้แต่
แรกเกดิใหม้พีฒันาการทีส่มวยัในทุกวยัเรยีนรุ่นใหม้ทีกัษะการเรยีนรูท้กัษะชวีติสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นภายใต้
บรบิทสงัคมทีเ่ป็นพหุวฒันธรรมวยัแรงงานใหม้กีารพฒันายกระดบัสมรรถนะฝีมอืแรงงานเพือ่สรา้งผลติภาพเพิม่
ใหก้บัประเทศวยัผูส้งูอายุใหม้กีารท างานทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพและประสบการณ์มรีายไดใ้นการด ารงชวีติมี
การสรา้งเสรมิและฟ้ืนฟูสุขภาพเพือ่ป้องกนัหรอืชลความทุพลภาพและโรคเรื่อรงัต่าง ๆ  ทีจ่ะก่อใหเ้กดิภาระแก่
ปัจจยับุคคลครอบครวัและระบบบรกิารสุขภาพ 
  2.2การยกระดบัสุขภาพการศกึษาและการเรยีนรูใ้หคุ้ณภาพเท่าเทยีมและทัว่ถงึโดย 
  (1)ปฏริปูระบบบรหิารจดัการทางการศกึษาโดยปรบัระบบบรหิารจดัการการศกึษาใหม่เพือ่สรา้ง
ความรบัผดิชอบต่อผลลพัธ ์(Accountabilty) 
  (2)ปฏริปูระบบการคลงัดา้นการศกึษาเพือ่เพิม่คุณภาพและประสทิธภิาพการจดัการศกึษาโดย
การจดัสรรงบประมาณตรงสู่ผูเ้รยีนสง่เสรมิการมสีว่นร่วมจากภาคเอกชนในการจดัการศกึษา 
  (3)พฒันาคุณภาพครทูัง้ระบบตัง้แต่กระบวนการผลติสรรหาและการคดัเลอืกใหไ้ดค้นดคีนเก่ง
รวมทัง้ระบบการประเมนิและรบัรองคุณภาพทีเ่น้นผลลพัธจ์ากตวัผูเ้รยีน 
  (4)ปฏริปูระบบการเรยีนรูมุ่้งเน้นจดัการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสมรรถนะก าลงัคนทัง้ระบบการศึกษา
ตัง้แต่ระดบัปฐมศกึษาจนถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติพฒันาสือ่เพือ่การเรยีนรูป้รบัหลกัสูตรและผลติก าลงัคนให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงและความตอ้งการของตลาดการวจิยัและการใชเ้ทคโนโลยแีละสือ่เพือ่การเรยีนการ
เรยีนรู ้



  2.3การพฒันาดา้นสุขภาพโดยสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการแพทยเ์พือ่
รองรบัการเป็นสงัคมผูส้งูอายุทัง้ดา้นผลติภณัฑส์ุขภาพและทีอ่ยู่อาศยัส าหรบัอายุยกระดบัการบรหิารการจดัการ
ระบบสุขภาพเพือ่ลดความเหลื่อมลา้และสรา้งความยัง่ยนืในระยะยาวโดยพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพือ่การ
บรหิารทรพัยากรดา้นสาธารณสุขบูรณาการระบบหลกัประกนัสุขภาพภาครฐัใหเ้กดิความเป็นเอกภาพในการ
บรหิารจดัการและการใชท้รพัยากรและสง่เสรมิการอภบิาลระบบสุขภาพในรปูแบบเครอืขา่ยทีม่กีารใชท้รพัยากร
ร่วมกนัพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสูก่ารเป็นศูนยก์ลางสุขภาพนานชาตทิัง้ในดา้นศูนยก์ลางบรกิารสุขภาพ 
(Medical Service Hub)  ศูนยก์ลางบรกิารเพือ่สง่เสรมิสุขภาพ (Wellness Hub)ศูนยก์ลางยาและผลติภณัฑเ์พือ่
สุขภาพ (Product Hub)และศูนยก์ลางบรกิารวชิาการและงานวจิยั (Academic Hub)เพือ่นายไดก้ลบัมาใช้
ยกระดบัคุณภาพบรกิารสาธารณสุขภายในประเทศรวมทัง้สง่เสรมิการใหค้วามส าคญักบัมติสิุขภาพในทุก
นโยบายสาธารณะ (Heath in all Policies) เพือ่ใหก้ารขบัเคลื่อนนโยบายของทุกภาคสว่นตระหนกัถงึผลกระทบ
ของนโยบายสาธารณทีม่ตี่อสุขภาพของประชาชน 
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2.4 การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อการด ารงชพีในสงัคมวยัโดยการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและ
ความจ าเป็นทางกายภาพใหเ้หมาะกบัวยัและการพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายุในรูปแบบทีห่ลากหลายทัง้ในดา้น
การจดับรกิารสุขภาพและสวสัดกิารจดับรกิารสุขภาพและสวสัดกิารสงัคมอย่างบูรณาการโดยการมสีว่นร่วมของ
ทุกภาคสว่นอย่างต่อเนื่องรวมทัง้พฒันาชุมชนทีม่ศีกัยภาพและความพรอ้มใหเ้ป็นต้นแบบของการดแูลผูส้งูอายุ
เพือ่ขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นตลอดจนการพฒันานวตักรรมในการใชช้วีติประจ าวนัส าหรบัผูส้งูอายุ 
  3.การลดความเหลื่อมลา้ทางสงัคม 
  3.1การยกระดบัรายไดแ้ละสรา้งโอกาสในการประกอบอาชพีมุ่งเน้นการเพิม่ผลติภาพแรงงาน
โดยสนบัสนุนใหแ้รงงานมโีอกาสเขา้ถงึการเรยีนรูแ้ละพฒันาทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างมมีาตรฐานปรบัโครงสรา้ง
ค่าจา้งแรงงานใหช้ดัเจนและสะทอ้นทกัษะฝีมอืแรงงานอย่างแทจ้รงิเร่งผลกัดนัใหก้ารใชร้ะบบมาตรฐานคุณวุฒิ
วชิาชพีฝีมอืแรงงานคุณวุฒวิชิาชพีและมาตรฐานฝีมอืแรงงานในทางปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรมนอกจากนี้เพิม่ผลติ
ภาพทางการผลติของเกษตรกรรายย่อยโดยสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาและการผลติทางการเกษตรทีส่อดคลอ้ง
กบัพืน้ทีส่รา้งรายไดแ้ทนการดา้นราคาสนิคา้เกษตรลดตน้ทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจยัการผลติ 
  3.2การจดับรกิารทางสงัคมใหทุ้กคนตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและเน้นการสรา้งภูมคิุม้กนัระดบัปัจเจก
โดย 
  (1)พฒันาระบบบรกิารสาธารณะใหม้คีุณภาพและมชี่องทางการเขา้ถงึอย่างหลากหลาย
โดยเฉพาะระบบสาธารณสุขและการศกึษาขัน้พืน้ฐานสวสัดกิารสงัคมและกระบวนการยุตธิรรม 
  (2)สนบัสนุนการจดัหาทีอ่ยู่อาศยัของผูม้รีายไดน้้อยเขา้ถงึระบบสาธารณูปโภคก าหนดเป็น
นโยบายทีอ่ยู่อาศยัแห่งชาตแิละเมอืงน่าอยู่อาศยัแกปั้ญหาชุมชนแออดัในเมอืงโดยด าเนินการร่วมกบัภาคธุรกจิ
เอกชน 



  (3)การจดัรปูแบบสวสัดกิารพืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย (Customized  
Welfare)ทีค่ านึงถงึฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมทีแ่ตกต่างกนัโดยมแีนวทางการรบัภาระค่าใชจ่้ายร่วมกนั (Cost 
Sharing) 
  3.3การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึทรพัยากร 
โดยปฏริปูทีด่นิเพือ่การเกษตรสนบัสนุนใหเ้กษตรกระรายย่อยทีไ่รท้ีด่นิท ากนิและยากจนไดม้ทีีด่นิเป็นของตนเอง
หรอืมสีทิธทิ ากนิในทีด่นิปฏริปูระบบบรหิารจดัการอย่างเป็นระบบและเขา้ถงึพืน้ทีเ่ป้าหมายไดอ้ย่างแทจ้รงิดว้ย
การผลกัดนั พรบ.ทรพัยากรน ้าและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกนัของหน่วยงานและสรา้ง
กระบวนการมสีว่นร่วมทัง้ปรบัโครงสรา้งภาษทีีเ่ป็นธรรมเช่นภาษทีีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งภาษมีรดกและภาษี
แวดลอ้มเป็นตน้ 
  3.4การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาคการคุม้ครองสทิธขิ ัน้พืน้ฐานและการเขา้ถงึ
กระบวนการยุตธิรรมอย่างเท่าเทยีมโดยการเสรมิศกัยภาพและความเขม้แขง็ดา้นกฎหมายใหแ้ก่ประชาชน
รวมทัง้การปรบัปรุงและบงัคบัใชก้ฎหมายเพือ่ลดปัญหาความเลื่อมลา้เช่นกฎหมายป่าชุมชนกฎหมายภาษมีรดก
ทีด่นิเป็นตน้ 
  4.การรองรบัการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง 
  4.1การลงทุนดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกของเมอืงเตรยีมความพรอ้ม
รองรบัความเป็นเมอืงทัง้ทางดา้นผงัเมอืงดา้นสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนสง่ระบบบรหิาร
จดัการสิง่แวดลอ้มระบบการศกึษาและระบบสาธารณสุขทีไ่ดม้าตรฐานมคีุณภาพและเพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของในเมอืงรวมทัง้เสรมิสรา้งความสามารถในการบรหิารจดัการเมอืงตามระดบัการพฒันา 
  4.2การพฒันาดา้นการขนสง่และโลจสิตกิสเ์ชื่องโยงกบัเพือ่บา้นสง่เสรมิและเร่งรดัการพฒันา
ระบบการบรหิารจดัการโลจสิตกิสข์องประเทศเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศทัง้ดา้นการคา้
และการลงทุนและการบรกิารโดยค านึงถงึการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Logistics)สนบัสนุนใหเ้กดิความ
ร่วมมอืในห่วงโซ 
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อุปทานและปรบัปรุงกฎหมายระเบยีบรวมทัง้ปรบัลดกระบวนงานดา้นความอ านวยสะดวกทางการคมนาคม
ขนสง่และโลจสิตกิสใ์หค้วามสะดวกและมปีระสทิธภิาพต่อภาคธุรกจิอย่างแทจ้รงิ 

4.3การสง่เสรมิการลงทุนการคา้ขายชายแดนและการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษให้ 
ความส าคญักบันโยบายสง่เสรมิการลงทุนและการคา้ชายแดนเพือ่ดงึดดูใหน้กัลงทุนเขา้มาลงทุนในไทยและ
ประเทศเพือ่นบา้นรวมทัง้สง่เสรมิการจดัตัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีช่ายแดนโดยใหค้วามส าคญักบัการ
ลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานการสง่เสรมิการลงทุนและสทิธปิระโยชน์การบรหิารจดัการแรงงานต่างดา้วและการ
ใหบ้รกิารจุดเดยีวเบด็เสรจ็เพือ่ช่วยอ านวยความสะดวกดา้นการคา้ชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกบั
ประเทศในภูมภิาคมากขึน้ 
  5.การสรางความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 



  5.1การรกัษาทุนทางธรรมชาตเิพือ่การเตบิโตสเีขยีวใชป้ระโยชน์จากทุนธรรมชาตโิดยค านึงถงึ
ขดีจ ากดัและศกัยภาพในการฟ้ืนตวัปกป้องรกัษาทรพัยากรป้าไมโ้ดยสนธกิ าลงัของทุกภาคสว่นน าระบบ
สารสนเทศมาใชเ้พือ่การบรหิารจดัการบงัคบัใชก้ าหมายอย่างมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมเพิม่พืน้ที่ป่าไมโ้ดย
สง่เสรมิการปลูกตน้ไมม้คี่าทางเศรษฐกจิระยะยาวอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอย่าง
ยัง่ยนืและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมรวมทัง้ผลกัดนัแนวทางการประเมนิมูลค่าของระบบนิเวศและการ
สรา้งรายไดจ้ากการอนุรกัษ์จดัสรรทีด่นิใหแ้ก่ผูย้ากไรก้ระจายการถอืครองทีด่นิจดัท าฐานขอ้มลูทีด่นิเพือ่การ
บรหิารจดัการอย่างเป็นระบบการจดัเกบ็ภาษทีีด่นิในอตัราก้าวหน้าก าหนดเพดานการถอืครองทีด่นิทีเ่หมาะสม
และก าหนดมาตรการป้องกนัการถอืครองทีด่นิของคนต่างชาตบิรหิารจดัการเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืบูรณาการ
ระหว่างงานอย่างเป็นระบบสรา้งศูนยข์อ้มลูทรพัยากรน ้าจดัตัง้องคก์รบรหิารจดัการน ้าในระดบัพืน้ทีเ่ช่น
คณะกรรมการลุ่มน ้าและองคก์รผูใ้ชน้ ้าคุม้ครองทรพัยากรทะเลและชายฝัง่ลดความขดัแยง้เชงินโยบายระหว่าง
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานการท่องเทีย่วการประมงและวถิชีวีติของชุมชนบรหิารจดัการแร่โดยก าหนดปรมิาณ
ทีเ่หมาะสมในการนน าแร่มาใชป้ระโยชน์ค านึงถงึความจ าเป็นและมลูค่าในอนาคตบงัคบัใชม้าตรการควบคุม
ผลกระทบจากการท าเหมอืงแร่ทีก่่อนมลพษิต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชน 
  5.2การสง่เสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
สรา้งระบบหมุนเวยีนวสัดุทีใ่ชไ้ปแลว้ทีม่ปีระสทิธภิาพขบัเคลื่อนสู ่Zero Waste Society  ผ่านมาตรการต่างๆ  
เช่นการปฏริูประบบภาษแีละค่าธรรมเนียมเพือ่สิง่แวดลอ้มการศกึษาเพือ่สิง่แวดลอ้มมาตรฐานและฉลากสนิคา้
เป็นตน้ 
  5.3การสง่เสรมิการผลติการลงทุนและการสรา้งงานสเีขยีว 
เพือ่ยกระดบัประเทศสูเ่ศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มพฒันาคลสัเตอรอ์ุตสาหกรรมสเีขยีวสง่เสรมิ
ผูป้ระกอบการใหส้ามารถปรบัระบบสูห่่วงโซ่อุปทานหรอืห่วงโซ่คุณค่าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green  Supply 
Chain/Green  Value Chain ) สง่เสรมิการท าการเกษตรกรรมยัง่ยนืรวมทัง้สง่เสรมิภาคบรกิารทีม่ผีลกระทบมาก
ขึน้ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ 
  5.4การจดัการมลพษิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
ดว้ยการเร่งรดัการควบคุมมลพษิทัง่ทางอากาศขยะน ้าเสยีอนัตรายทีเ่กดิจากการผลติและบรโิภคเพือ่สรา้ง
คุณภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัประชาชนเร่งรดัแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะเป็นล าดบัแรกโดยสง่เสรมิใหเ้กดิกลไก
การคดัแยกขยะเพือ่น ากลบัมาใชใ้หม่ใหม้ากทีสุ่ดเร่งก าจดัขยะมลูฝอยตกคา้งสะสมในสถานทีก่ าจดัในพืน้ทีว่กิฤต
สรา้งรปูแบบการจดัการขยะมลูฝอยและของเสยีอนัตรายทีเ่หมาะสมเน้นการแปรรปูเป็นพลงังานสรา้งวนิัยของคน
ในชาตมุ่ิงสูก่ารจดัการทีย่ ัง่ยนืโดยให้ความรูแ้ก่ประชาชนและการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
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  5.5การพฒันาความร่วมมอืดา้นสิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศ 



ผลกัดนัการจดัท าแผนแม่บทการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของอาเซยีนหาแนวทางความ
ร่วมมอืกบัอาเซยีนและอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงในประเดน็การขนสง่ขา้มพรมแดนการเคลื่อนยา้ยแรงงานการบรหิาร
จดัการและการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
  5.6การเพิม่ขดีความสามารถในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ 
ภูมอิากาศและการบรหิารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งดา้นภยัพบิตัเิพิม่ความสามารถในการรบัมอืและปรบัตวัต่อการ
เปลีย่นแปลงสภาพภูมภิาคอากาศเพิม่ศกัยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใหก้บัทุกภาคสว่นสง่เสรมิ
การวจิยัและพฒันาทางวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ลดผลกระทบและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลง
สภาพภูมอิากาศพฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบการเตอืนภยัตลอดจนสง่เสรมิความร่วมมอืระหว่างประเทศดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาตใิหค้วามส าคญักบัการป้องกนัเมอืงและพืน้ทีช่ายฝัง่
พฒันาเมอืงทีส่ามารถปรบัตวัและยดืหยุ่นต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Resilience City) การ
ใหบ้รกิารของระบบนิเวศสง่เสรมิการลงทุนของภาคเอกชนในการรบัมอืภยัพบิตัโิดยสรา้งแนวป้องกนัตาม
ธรรมชาตแิละการจดัท าแผนธุรกจิต่อเนื่องรวมทัง้การพฒันาระบบการจดัการภยัพบิตัใิหม้ปีระสทิธภิาพพรอ้ม
รองรบัแนวโน้มการเกดิภยัพบิตัทิีรุ่่นแรงในอนาคต 
  6.การบรหิารราชการแผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
  6.1การสรา้งความโปร่งใสในทุกขัน้ตอนของการปฏบิตัริาชการโดยใหม้ชี่องทางใหทุ้กภาคสว่น
สามารถเขา้ถงึเขา้ตรวจสอบขอ้มลูของภาคราชการและรอ้งเรยีนไดเ้ช่นขอ้มลูการประกวดราคาจดัซือ้จดัจา้ง
โครงการของทางราชการขอ้มลูการประมลูโครงการผูช้นะการประมลูและราคาปิดประมลูความก้าวหน้าตาม
กระบวนการยุตธิรรมเช่นคดทีีไ่ม่ด าเนินการตามหลกัธรรมาภบิาลดทีุจรติคอรร์บัชัน่ใหค้วามสนใจในแต่ละสมยั 
ฯลฯ 
  6.2การพฒันาบุคลากรภาครฐัใหม้คีวามเป็นมอือาชพีและเพยีงพอต่อการขบัเคลื่อนภาครฐั
ร่วมกบัภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหร้ะบบราชการเลก็กะทดัรดัแต่มคีวามคล่องตวั
และมปีระสทิธภิาพสงู 
  6.3การสรา้งรปูแบบการพฒันา อปท.ใหเ้หมาะสมสามารถรบัมอืการเปลีย่นแปลงทางดา้น
เศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้มรวมเป็นแกนหลกัในการประสานเครอืข่ายและเชื่อมโยงภาคสว่นต่าง ๆ ในระดบั
พืน้ทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
  6.4การสรา้งระบบตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพสรา้ง 
ผลงานทีม่คีุณภาพรวดเรว็และน่าเชื่อถอืสามารถเป็นเครื่องมอืใหก้บัคณะรฐัมนตรปีระกอบการตดัสนิใจในเชงิ
นโยบายไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่การตดิตามประเมนิผลโครงการใหญ่ๆ ทีม่กีารใชจ่้ายเงนิเป็นจ านวนมากและเป็น
โครงการทีม่ผีลกระทบในวงการ 
  1.ทศิทางและกรอบยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่ 12 (พ.ศ.
2560-2564) 
  1.1แผนพฒันา ฯ ฉบบัที ่12 
ยดึโยงกบักรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะ 20  ปี (พ.ศ.2558-2577)ขณะนี้รฐับาลไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการจดัท า
ยุทธศาสตรช์าตขิึน้มาเพือ่ร่างยุทธศาสตรข์ึน้มาเพือ่ยกร่างยุทธศาสตรช์าตเิบือ้งตน้  โดยมเีลขาธกิาร



คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นกรรมการฯ ดงักล่าวดว้ย  โดยในเบือ้งตน้ไดก้ าหนด
วสิยัทศัน์ในกรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะ  20  ปี (พ.ศ.2558-2577)ไวว้่า “ประเทศไทยมคีวาม  มัน่คง  ยัง่ยนื  
เป็นประเทศพฒันาแลว้  ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”หรอืเป็นคตพิจน์ประจ าชาตวิ่า 
“มัน่คง  มัง่คัง่  ยัง่ยนื”  ทัง้นี้ได้ 
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มกีารก าหนดยุทธศาสตรช์าตทิีเ่ป็นกรอบแนวทางการพฒันาประกอบดว้ย 6 ยุทธศาสตร ์ ไดแ้ก่ (1)ยุทธศาสตร์
ดา้น 
ความมัน่คง (2)ยุทธศาสตรด์า้นความสามารถในการแข่งขนั(3)ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน
(4)ยุทธศาสตรก์ารสรา้งโอกาสเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสงัคม(5)ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบน
คุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม(6)ยุทธศาสตรด์า้นการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ
ภาครฐัเพือ่ใหทุ้กภาคสว่นในสงัคมมคีวามตระหนกัถงึเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกนั  และเกดิการรวม
พลงัในการขบัเคลื่อนการพฒันาเพือ่การสรา้งและรกัษาไวซ้ึง่ผลประโยชน์แห่งชาตอและบรรลุวสิยัทศัน์ของ
ยุทธศาสตรช์าตทิีก่ล่าวขา้งตน้  จงึจ าเป็นจะตอ้งมกีารถ่ายทอดแนวทางการพฒันาของยุทธศาสตรช์าตสิูก่าร
ปฏบิตัใินแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ  หน่วยงานภาครฐัทีท่ าหน้าทีก่ าหนดแผนและยุทธศาสตรใ์นระดบัต่างๆ  
ควรยดึกรอบการพฒันาไวใ้นยุทธศาสตรช์าตเิป็นแนวทางในการพฒันา  ดงันัน้แผนพฒันาฯบบัที ่ 12  จงึน า
วสิยัทศัน์ของยุทธศาสตรช์าตมิาเป็นวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาฯฉบบัที ่ 12และน ายุทธศาสตรก์ารพฒันาทัง้ 6  
ดา้นทีก่ าหนดไวใ้นยุทธศาสตรช์าตมิาเป็นแนวทางในการก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาแผนพฒันาฯฉบบัที ่ 12  
โดยจะก าหนดยุทธศาสตรใ์หต้อบสนองกบับรบิทการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วง  5  ปีแรกของยุทธศาสตรช์าต ิ
(พ.ศ.2560-2564)เป็นส าคญั 

1.2การก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาของแผนพฒันาฯฉบบัที ่ 12 
  1)ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย์ 
  พฒันาคนทุกช่วงวยัเพือ่ใหค้นไทยเป็นคนด ี คนเก่ง  มรีะเบยีบวนิยั  และมคีุณภาพทีด่ี
โดยเฉพาะการพฒันาและดูแลผูส้งูอายุทีจ่ะมสีดัสว่นสงูขึน้ในสงัคมสงูวยัทัง้ทางการสรา้งงานมราเหมาะสม  การ
ฟ้ืนฟูและดแูลสุขภาพชะลอความทุพลภาพและโรคเรือ้รงั  การสรา้งสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมทีเ่อือ้ต่อสงัคม
สงูวยั  มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพคนเพือ่เป็นฐานการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศและรองรบั
การลดลงของก าลงัแรงงาน  โดยการยกระดบัคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่ 21  การป้องกนัและควบคุมปัจจยัทางสงัคมทีก่ าหนดสุขภาพเพือ่สรา้งสุขภาวะทีด่ ี การสรา้งความ
อยู่ดมีสีุขใหค้รอบครวัไทย  รวมทัง้การเสรอมสรา้งบทบาทของสถาบนัทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมในการ
สง่เสรมิคุณธรรมจรยิธรรมในสงัคม 
  2)ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม 
มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล ้าในทุกมติเิพือ่สรา้งความปรองดองในสงัคม  การสรา้งโอกาสใหทุ้กคนในสงัคมไทย
สามารถเขา้ถงึทรพัยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชพี  เพือ่ยกระดบัรายไดแ้ละขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก  
การเขา้ถงึบรกิารทางสงัคมของรฐัอย่างมคีุณภาพ  ทัว่ถงึ  และเป็นธรรม  อาท ิ การสรา้งโอกาสเขา้ถงึการศกึษา



และการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพสามารถประกอบอาชพีและด ารงชวีติไดโ้ดยมคีวามใฝ่รูแ้ละ
ทกัษะทีเ่หมาะสม  เน้นการเรยีนรูแ้ละทกัษะทีเ่หมาะสม  เน้นการเรยีนรูเ้พือ่สรา้งสมัมาชพีในพืน้ที ่ การ
จดัรูปแบบบรกิารสุขภาพและสวสัดกิารทางสงัคมขัน้พืน้ฐานทีจ่ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย  การ
พฒันาระบบบรกิารสาธารณะใหม้คีุณภาพและมชี่องทางการเขา้ถงึทีห่ลากหลายรวมทัง้การพฒันาระบบยุตธิรรม
ชุมชุนการเพิม่ศกัยภาพกองทุนยุตธิรรมเพือ่สรา้งโอกาสการเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมอย่างเสมอภาคซึง่จะ
น าไปสูก่ารลดความเหลื่อมล ้าอนัจะน าไปสูก่ารลดความขดัแยง้ในสงัคมไทย 
  3)ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิและแขง่ขนัไดอ้ย่างยัง่ยนื 
ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการนโยบายการเงนิและนโยบายการคลงั  โดยรวมถงึการปฏริูปภาษทีัง้ระบบ
เพือ่รกัษาเสถยีรภาพของระบบเศรษฐกจิการปรบัโครงสรา้งทัง้ห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  
บรกิาร  การลงทุน  เพือ่ต่อยอดการสรา้งมลูค่าเพิม่ของสาขาการผลติและบรกิารทีเ่ป็นฐานการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิในปัจจุบนั  พรอ้มทัง้วางรากฐานการพฒันาทุนมนุษยอ์งคค์วามรู ้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมรวมทัง้
กฎระเบยีบเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของ 
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สาขาการผลติและบรกิารใหม่และเศรษฐกจิดจิทิลัภายใตเ้งือ่นไขการรกัษาสิง่แวดลอ้มและการใชป้ระโยชน์
ศกัยภาพของพืน้ทีโ่ดยเฉพาะภาคการผลติและบรกิารทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะเป็นฐานส าคญัส าหรบัการพฒันาประเทศ
ในอนาคต  เช่น  อุตสาหกรรมแปรรปูเกษตรและอาหาร  อุตสาหกรรมและบรกิารสรา้งสรรค ์ อุตสาหกรรมบน
ฐานชวีภาพ  อุตสาหกรรมอากาศยาน  อุตสาหกรรมระบบราง  อุตสาหกรรมหุ่นยนต ์ ธุรกจิบรกิารสุขภาพธุรกจิ
บรกิารทางการเงนิ  ธุรกจิการจดัประชุมและนิทรรศการนานาชาต ิ ธุรกจิภาพยนตร ์ การศกึษานานชาต ิ ธุรกจิ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่ว  ศูนยป์ฏบิตักิารประจ าภูมภิาค  เป็นตน้ 
  ทัง้นี้โดยจะใหค้วามส าคญักบัรปูแบบการพฒันาในรูปคลสัเตอร ์ การสรา้งความเชื่อมโยงการ
ผลติและบรกิาร  การพฒันา  SMEs  และการสรา้งผูป้ระกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่  รวมถงึการสรา้ง
ศกัยภาพของลูกหลานเกษตรกร  โดยจะตอ้งพฒันาปัจจยัพืน้ฐานเชงิยุทธศาสตรท์ัง้มนุษย ์ โครงสรา้งพืน้ฐาน  
การพฒันาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม  การบรกิารจดัการและการปรบัปรุงกฎระเบยีบเพือ่อ านวย
ความสะดวกต่อการลงทุน  เพือ่รองรบัการพฒันาประเทศสูค่วามเป็นชาตกิารคา้  อนัจะเป็นการสนบัสนุนให้
เศรษฐกจิในภาพขยายตวัไดไ้ม่ต ่ากว่า  รอ้ยละ  5  ซึง่เป็นปฐมบทของการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทยเขา้สูก่ารเป็น
ประเทศรายไดส้งู  ทีม่กีารพฒันาทีย่ ัง่ยนืภายใตก้รอบยุทธศาสตรช์าตใินระยะยาว 

4)ยุทธศาสตรด์า้นการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 
มุ่งอนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  สรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์
และการใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนืและเป็นธรรม  บรหิารจดัการน ้าใหม้ปีระสทิธภิาพภายใตยุ้ทะศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรน ้า  แกไ้ขปัญหาวกิฤตสิง่แวดลอ้มโดนชยเร่งรดัแกไ้ขปัญหาการจดัการขยะ  ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกลดลงรอ้ยละ  20  ตามเป้าหมายระยะยาว  พฒันาการพฒันาผลติใหม้ปีระสทิธภิาพ  ลดการใช้
พลงังาน  เพือ่ปรบัตวัไปสูรู่ปแบบของการผลติและการบรโิภคคารบ์อนต ่าและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้  
รวมทัง้ยกระดบัความสามารถในการป้องกนัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศและภยัพบิตัิ



ธรรมชาต ิ ต่อเนื่องจากแผนพฒันาฯฉบบัที ่ 11  ทัง้นี้เพื่อวางรากฐานและสนบัสนุนใหป้ระเทศมกีารเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสงัคมอย่างยัง่ยนื 
  5)ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาตเิพือ่การพฒันาประเทศสูค่วามมัน่คัง่และยัง่ยนื
ใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทีส่ง่ผลกระทบต่อการพฒันาในทุกมติ ิ ทัง้มติเิศรษฐกจิสงัคม  และสิง่แวดลอ้ม  
ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพใหป้ระเทศสามารถรบัมอืกบัภยัคุกคามทุกรปูแบบทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  โดยมี
สาระครอบคลุม  ดงันี้(1)สถาบนัหลกัของชาตใิหด้ ารงอยู่อย่างมัง่คัง่เป็นจุดยดึเหนี่ยวของสงัคม(2)ความสามคัคี
ของคนในชาต ิ ลดความเหลื่อมล ้าในทุกมติ ิ และสรา้งความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุตธิรรม(3)ความสงบสุขและ
การอยู่ร่วมกนัอย่างสนัตสิุขในทุกพืน้ที(่4)การบรหิารจดัการความมัน่คงชายแดนชายฝัง่ทะเล  เสรมิสรา้งและ
พฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่บา้นในการแกไ้ขปัญหาดา้นความมัน่คง(5)สรา้งความเชื่อมัน่และพฒันาความ
ร่วมมอืในกลุ่มประเทศอาเซยีนและประชาคมโลกเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของชาต ิ ใหส้ามารถป้องกนัแกไ้ข
ปัญหาภยัคุกคามขา้มชาต ิ ภยัก่อการรา้ย(6)เสรมิสรา้งความมัน่คงทางเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์
(7)รกัษาความมัน่คงของฐานทพัยากรธรรมชาต ิ สิง่แวดลอ้ม  และปกป้อง  รกัษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล
(8)เสรมิสรา้งความมัน่คงทางอาหาร  พลงังานและน ้า  โดยการก าหนดแนวทางบรหิารจดัการ(9)เสรมิสรา้งและ
พฒันาศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  การรกัษาความสงบภายใน  และความมัน่คงระหว่างประเทศรวมทัง้พฒันา
ระบบขา่วกรองใหม้ปีระสทิธภิาพ(10)พฒันา 
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ระบบการเตรยีมพรอ้มแห่งชาตแิละระบบบรหิารจดัการภยัพบิตั(ิ11)การบรหิารจดัการยุทธศาสตรด์า้นความ
มัน่คงใหเ้กดิผลในทางปฏบิตัใินระดบัพืน้ทีไ่ดอ้ย่างเป็นธรรม  พฒันาระบบการตดิตามประเมนิผลอย่างเป็นธรรม
และต่อเนื่องรวมทัง้สนับสนุนงานศกึษาวจิยัพฒันาดา้นความมัน่คง 
  6)ยุทธศาสตรด์า้นเพิม่ประสทิธภิาพและธรรมาภบิาลในภาครฐั 
เพือ่ใหก้ารบรหิารจดัการภาครฐัมคีวามโปร่งใส  มปีระสทิธภิาพมคีวามรบัผดิชอบและตรวจสอบไดอ้ย่างเป็น
ธรรมรวมทัง้ประชาชนมสีว่นร่วมมกีารกระจายอ านาจ  และแบ่งภารกจิรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมระหว่างสว่นกลาง  
ภูมภิาค  และทอ้งถิน่  โดยมรประเดน็การพฒันาส าคญั  ประกอบดว้ยการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ
ภาครฐั  การปรบัปรุงการใหบ้รกิารภาครฐัผ่านเครอืขา่ยอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Govenment)การปรบัปรุงกระบวนการ
งบประมาณ  และการมสีา่วนรวมของประชาชนในการตดิตามตรวจสอบการเงนิการคลงัภาครฐั  การกระจาย
อ านาจสูท่อ้งถิน่โดยการปรบัโครงสรา้งการบรหิารงานทอ้งถิน่ใหเ้อื้อต่อการกระจายอ านาจทีม่ปีระสทิธภิาพมาก
ขึน้  และการป้องกนัปราบปรามการทุจรติคอรร์ปัชัน่  เพือ่ใหป้ระเทศไทยปราศจากการคอรร์ปัชัน่  ซึง่จะเป็น
ปัจจยัสนบัสนุนส าคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการพฒันาประเทศในดา้นต่างๆ  ใหป้ระสบผลส าเรจ็และบรรจุเป้าหมายที่
วางไวต้ามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี  2577 
  7)ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาโครงการสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ 



การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจติกิสใ์นช่วงแผนพฒันาฯฉบบัที ่12 จะมุ่งเน้นการพฒันากายภาพ
โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่  การเชื่อมโยงเครอืขา่ยโทรคมนาคมและการบรหิารจดัการโครงสรา้ง
พืน้ฐานเพือ่สนบัสนุนการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ  พืน้ทีเ่มอืงการเชื่อมโยงการเดนิทางและขนส่งสนิคา้
ระหว่างประเทศทีไ่ดม้าตรฐานการพฒันาความมัน่คงดา้นพลงังานและการผลติพลงังานทดแทนการสนบัสนุนการ
พฒันาเศรษฐกจิดจิติอลการลดความเหลื่อมล ้าในการการเขา้ถงึโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เพิม่คุณภาพของประชาชน
ในพืน้ทีห่่างไกลและการใชป้ระโยชน์จากการพฒันาโครางสรา้งพืน้ฐานเพือ่สรา้งอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  
ไดแ้ก่  อุตสาหกรรมระบบราง  อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการ 
ผลติชิน้สว่นอากาศยาน  อุตสาหกรรมผลติอุปกรณ์เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใช้พลงังานรวมทัง้การพฒันา
ระบบโลจติกิสท์ัง้ในดา้นการสง่เสรมิผูป้ระกอบการไทยในการสรา้งเครอืขา่ยการขนสง่ระหว่างประเทศ  การ
พฒันาบุคลากรดา้นโลจติกิสแ์ละการปรบัปรุงระบบปรบัปรุงระบบบรหิารจดัการ  กฎหมายและระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง  ตลอดจนการพฒันาสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงรปูแบบการขนสง่จากถนนสู่
รางเป็นหลกั 
  8)ยุทธศาสตรด์า้นวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วจิยั  และนวตักรรม 
ใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลื่อนการพฒันาวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี วจิยั  และนวตักรรมต่อเนื่องจาก
แผนพฒันาฯฉบบัที ่ 11  ทัง้การเพิม่การลงทุนวจิยัและพฒันา  และการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มของการพฒันา
วทิยาศาสตรฯ์  ทัง้บุคลากรวจิยั  โครงสรา้งพืน้ฐานและการบรหิารจดัการ  เพือ่มุ่งใหว้ทิยาศาสตร ์ 
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เทคโนโลย ี วจิยั  และนวตักรรมเป็นเครื่องมอืส าคญัทีจ่ะช่วยขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศในมติติ่าง ๆ  ทัง้การ
สรา้งคุณค่าและมูลค่าเพิม่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลง
น าไปสู่ศกัยภาพการแข่งขนัที่สูงขึ้นเสรมิสรา้งสงัคมทีม่ตีรรกะทางความคดิ  มทีุนทางปัญญา  เพื่อเป็นรากฐาน
การด ารงชีวติที่มคีวามสุขของคนไทยบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมสู่ความสมดุล  อนัจะ
น ามาซึ่งคุณภาพที่ดีขึ้นของประชาชน  รวมทัง้เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดบัความเจรญิให้กบัภาคส่วนต่าง ๆ  
ทัง้เศรษฐกิจและสงัคมตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกล  บูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งอนัจะสนับสนุนใหป้ระเทศไทยก้าวสู่การแข่งขนัในศตวรรษหน้าโดยหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายได้
ปานกลางและกา้วไปสูป่ระเทศทีม่รีายไดส้งูในอนาคต 
  9)ยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคเมอืงและพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 



ก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาภาคนเมอืง  และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิส าคญัใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาประเทศ  
ศกัยภาพ  โอกาสและขอ้จ ากดัของพืน้ที ่ รวมทัง้ความตอ้งการของภาคการพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่รกัษา
ฐานเศรษฐกจิเดมิใหเ้ขม้แขง็โดยมคีุณภาพสิง่แวดลอ้มตามาตรฐานสากลสรา้งฐานเศรษฐกจิใหม่รองรบัการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน  เพือ่กระจายกจิกรรมทางเศรษฐกจิและความเจรญิสูภู่มภิาคพฒันาเมอืงศูนยก์ลาง
ความเจรญิในภูมภิาคใหเ้ป็นเมอืงน่าอยู่และปลอดภยัสนบัสนุนการเชื่อมโยงในภูมภิาคเพือ่เพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของพืน้ทีแ่ละสรา้งความอยู่ดมีสีุขใหแ้ก่ประชาชนอย่างทัว่ถงึ  โดยมสีาระครอบคลุม  ดงันี้ (1)การ
พฒันาภาค(2)การพฒันาเมอืงศูนยก์ลางความเจรญิในภูมภิาค(3)การพฒันาพืน้ทีฐ่านเศรษฐกจิหลกับรเิวณ
ชายฝัง่ทะเลตะวนัออกและ(4)การพฒันาพืน้ฐานพืน้ทีเ่ศรษฐกจิพเิศษชายแดน  รวมทัง้ความเชื่อมโยงกบัการ
พฒันาคลสัเตอรอ์ุตสาหกรรมและบรกิารทีม่ศีกัยภาพ  และโครงการพฒันาท่าเรอืน ้าลกึทราย 
  10)ยุทธศาสตรด์า้นการต่างประเทศ  ประเทศเพือ่บา้น  และภูมภิาค 
ก าหนดยุทธศาสตรก์ารต่างประเทศ  ประเทศเพือ่บา้น  ภูมภิาค  ใหเ้กดิการประสานและพฒันาความร่วมมอืกนั
ระหว่างประเทศ ทัง้ในเชงิรุกและรบัอย่างสรา้งสรรค ์ โดยมุ่งเน้นการดแูลการด าเนินงานตามขอ้ผกูพนัและ
พนัธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ทีไ่ทยมคีวามเกีย่วขอ้งในฐานะประเทศสมาชกิ  ทัง้ในเวทรีะดบัโลก  ระดบั
ภูมภิาค  และระดบัอนุภูมภิาค  อาท ิ การด าเนินงานเป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (SDGs) การประมง  การคา้
มนุษย ์ และอื่น ๆ  ใหเ้ขา้สูม่าตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัของประชาคมโลก  เป็นตน้  การเตรยีมความพรอ้ม
ในการรองรบัและด าเนินงานของประเทศไทยภายหลงัการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีนในปี 2558 Zpost-
ASEAN2015)การปรบัตวัและพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศเพื่อรองรบัและสอดคลอ้งกบัการ
ด าเนินงานตามพนัธกรณีของความร่วมมอืระดบัภูมภิาคอาท ิRegional Comprehensive Partnerships (RCEP) 
เป็นตน้  การเสรมิสรา้งความเชื่อมโยงกนัระหว่างประเทศในภูมภิาคประเทศเพือ่บา้นและภูมภิาค  และการ
สง่เสรมิใหป้ระเทศไทยเป็นฐานของการประกกอบธุรกจิ  การใหบ้รกิารทางการศกึษาการใหบ้รกิารดา้นการเงนิ  
การใหบ้รกิารดา้นสุขภาพ  การใหบ้รกิารดา้นโลจติกิสแ์ละการลงทุนเพือ่การวจิยัและพฒันารวมทัง้ฐานความ
ร่วมมอืในเอเชยี 

1.3 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดัแผนพฒันาจงัหวดั 
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  1  (อุดรธานี   เลย  หนอบวัล าภู  หนองคาย  บงึกาฬ) 
  1.วสิยัทศัน์ (vision) 
  “เป็นศูนยก์ลางการพฒันาเศรษฐกจิ  การท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์และเกษตรปลอดภยัทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้มของอนุรกัษ์ของอนุภูมภิาคลุ่มแม่น ้าโขง” 
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  2.พนัธกจิ (Mission) 



  1.สนบัสนุนการพฒันาเศรษฐกจิการคา้การลงทุนของภาคเอกชนของภาคเอกชนและ smes
เพือ่ใหภ้าคเอกชนและผูป้ระกอบกจิการ smes มคีวามสามารถในการแขง่ขนั  มกีารพฒันาทีเ่ชื่อมโยงจาก
ภาครฐัสูภ่าคเอกชน  โดยเน้นการมสีว่นร่วมระหว่างภาครฐั  ภาคเอกชน  และภาคประชาสงัคม  เป็นหลกั 
  2.ยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนสงูขึน้ ความเหลอืมล ้าทางสงัคมลดลง  มุ่งกระจายรายได้
พฒันาแรงงานใหม้ทีกัษะ  มคีวามรู ้ มฝีีมอืและผลติภาพการผลติภาพการผลติสงูขึน้  สง่เสรมิการท่องเทีย่วและ
ฟ้ืนฟูอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณีทีด่งีาม  สรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน  และสรา้งความมัน่คงของอาชพีเกษตร
เพือ่ใหป้ระชาชนหลุดพน้จากความอยากจน  และสามารถพึง่พาตนเองได้ 
  3.พฒันาระบบโลจสิตกิส ์ เพือ่สนบัสนุนเศรษฐกจิ  การท่องเทีย่วและการขนสง่ภาคการเกษตร
ใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็และปลอดภยัและส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชงิอตัลกัษณ์ในเรื่องของอารยธรรมและประวตีิ
ศาสตร ์ เชื่อมโยงกบัวฒันธรรม  ประเพณี  วถิขีองชุมชนและใหชุ้มชนไดม้บีทบาทในการบรหิารจดัการไดร้่วม
เป็นเจา้ของการท่องเทีย่วในพืน้ทีอ่ย่างยัง่ยนื 
  4.พฒันามนุษยภ์าครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคมและประชาชน  เพื่อรองรบัประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีนใหเ้ป็นบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ  เป็นแรงงานทีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญเสรมิสรา้ง
องคค์วามรูข้องชุมชนในการบรหิารจดัการดา้นท่องเทีย่ว  การตลาด  การผลติและการลดตน้ทุนการผลติในภาค
การเกษตร 
  5.การกระจายรายไดสู้ชุ่ชมชน  สง่เสรมิการตลาด otop  และวสิาหกจิชุมชน  ใหม้คีวามเขม้แขง็  
ลดความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกจิระหว่างสงัคมเมอืงกบัชุมชน  สรา้งการพึง่พาตนเองใหก้บัชุมชนทอ้งถิน่เพือ่หลุด
พน้จากความยากจน 
  6.เพิม่ประสทิธภิาพการผลติในดา้นการเกษตร  อุตสาหกรรม  และบรกิาร  ซึง่เป็นฐานการผลติ
ของกลุ่มจงัหวดัใหส้งูขึน้  เพิม่มลูค่าการผลติตลอดห่วงโซ่อุปทานขยายตวัอย่างต่อเนื่อง  สรา้งความมัน่คงดา้น
อาหารและพลงั  สรา้งโอกาสในการอาชพี  และสรา้งงานและความมัน่คงดา้นรายไดใ้หก้บัประชาชนในพืน้ทีแ่ละ
ลดการเคลื่อนยา้ยแรงงานเขา้สูเ่มอืงหลวงและภูมภิาคอื่น 
  7.สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยแีละการน านวตักรรมมาใชใ้นการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิ  ต่อยอดการ
ผลติและลดตน้ทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  ตลอดจนมาใชเ้พือ่การจดัการสิง่แวดลอ้มของ
แหล่งท่องเทีย่วใหเ้กดิความสมดุลของระบบนิเวศน์  พฒันาสูเ่กษตรอนิทรยีต์ลอดจนสามารถใชเ้ทคดนโลยแีละ
ความรูท้างดา้นวทิยาศาสตรเ์พือ่อนุรกัษ์ฟ้ืนฟูสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื 
  8.ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มคนืความสมบูรณ์ของป่าไม ้ แหล่งน ้า  ดนิอากาศทัง้
ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ  รกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ  ประมง  ปศุสตัว ์ ปลอดจากสารพษิ  รวมทัง้มี
ประสทิธภิาพภายใตก้รอบแนวทางการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

3.เป้าประสงค ์
1.สรา้งการเตบิโตทางเศรษฐกจิใหก้ารใหม้กีารขยายตวัมากขึน้ประชาชนพึง่พาตนเองได้ 

 และหลุดพน้จากความยากจน 
2.ทุกภาคสว่นมกีารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม  โดยการมี 

สว่นร่วมจากทุกภาคสว่น 
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3.รายไดจ้ากการทอ้งเทีย่วของกลุ่มจงัหวดัเพิม่มากขึน้ 
4.เพิม่มลูค่าผลผลติทางการเกษตรทีส่ าคญั  โดยเป็นสนิคา้เกษตรปลอดภยัและมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 
แผนพฒันำจงัหวดัอดุรธำนี (พ.ศ.2561-2565) 

1.วิสยัทศัน์ 
“เป็นศูนยก์ลางการคา้การลงทุนของอนุภูมภิาคลุ่มน ้าโขงภายในปี  2580” 
2.พนัธกจิ 
2.1พฒันาและสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 

2.2ปรบัปรุงสภาวะแวดลอ้มสูเ่มอืงแห่งความสะอาด 
2.3พฒันาองคค์วามรูใ้หท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
3.ค่านิยม: UDON  TEAM ค าอธบิาย 

 U-Unity มเีอกภาพ 
 D-Development พฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 O-Open mind เปิดใจใหบ้รกิาร 
 N-Network สานเครอืขา่ยการมสีว่นร่วมของประชาชน 
 T-Transparency มคีวามโปร่งใส 
 E-Excellence  เน้นผลสมัฤทธิข์องงาน 
 A-Accoutability มคีวามรบัผดิชอบ 
 M-Moraityมศีลีธรรม 

1.เป้าประสงค ์
 เพือ่สรา้งการเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

2.ตวัชีว้ดั 
 รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของ GPP  เทยีบกบัปีทีผ่่านมา 

3.ค่าเป้าหมาย 
 รอ้ยละ  5 

4.ประเดน็ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  การสง่เสรมิการพฒันาการเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดบัมาตรฐานการผลติสนิคา้
เกษตร 
 เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์



 เพือ่เพิม่มลูค่าการลงทุน 
-ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑร์วมจงัหวดั (GPP) ต่อปี 
-ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
รอ้ยละ  3 
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กลยุทธภ์ายใตป้ระเดน็ยุทธศาสตร ์
กลยุทธท์ี ่ 1  สง่เสรมิอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  กลาง  เลก็  มุ่งสูค่วามเป็นเลศิ 
กลยุทธท์ี ่ 2  พฒันาแผนการตลาดดา้นการลงทุนเพือ่แขง่ขนัได้ 
กลยุทธท์ี ่ 3  ปรบัปรุงโครงสรา้งพืน้ฐาน  สงิอ านวยความสะดวกและการพฒันาดา้นเทคโนโลย ี เพือ่รองรบั 
                การคา้  การลงทุน  และการบรกิาร 
กลยุทธท์ี ่ 4  สรา้งมลูค่าผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพือ่ใหแ้ข่งขนัได้ 
ยุทธศำสตรท่ี์  2  กำรพฒันำศกัยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั 
 -เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติเกษตรกรใหพ้ึง่พาตนเองไดอ้ย่างมนัคงและยัง่ยนื 
 -ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ของผลติภณัฑม์วลรวมจงัหวดั (GPP) สาขาเกษตร  ต่อปี 
 -ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์รอ้ยละ  3 
กลยุทธท์ี ่ 1  ขยายผลการท าเกษตรตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
กลยุทธท์ี ่ 2  พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการเกษตร 
กลยุทธท์ี ่ 3  พฒันาการผลติและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติภาพการผลติสนิคา้เกษตรอนิทรยีใ์หส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธท์ี ่ 4  ส่งเสรมิการรวมกลุ่มเกษตรสูค่วามเขม้แขง็และยัง่ยนื 
กลยุทธท์ี ่ 5  เพิม่ช่องทางการตลาดสนิคา้เกษตรใหก้บัภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการเกษตร 
ยุทธศำสตรท่ี์  3  กำรยกระดบัคณุภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้สงัคม  มีควำมพร้อมรบักำร 
                            เปล่ียนแปลงทำง  เศรษฐกิจ  สงัคม  และวฒันธรรม 
  -เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์  
เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติใหแ้ก่ประชาชนใหม้คีวามเขม้แขง็  มคีวามรู ้ มกีารศกึษา  มสีุขภาพทีด่ ี ทนัต่อการ
เปลีย่นแปลงสงัคม 
 -ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตรร์อ้ยละดชันีวดัความสุขต่อปี 



 -ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
รอ้ยละ  85 

กลยุทธท์ี ่ 1  ขบัเคลื่อนและขยายการด าเนินงานยุทธศาสตรอ์ุดรธานี  เมอืงผูส้งูอายุคุณภาพดี 
กลยุทธท์ี ่ 2  พฒันาศกัยภาพชวีติคนอุดรธานีทุกกลุ่มวยั 
กลยุทธท์ี ่ 3  พฒันากลไกการด าเนินงานลดความเสีย่งล ่าดา้นสงัคมคนอุดรธานี 
กลยุทธท์ี ่ 4  พฒันาระบบบรหิารจดัการดา้นสงัคมคุณภาพชวีติ 
กลยุทธท์ี ่ 5  ปรบัปุรงระบบสารสนเทศเพือ่ใหท้นัสมยัและเป็นปัจจุบนั 
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ยุทธศำสตรท่ี์  4  กำรพฒันำกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรกัษ์  กำรบริกำร  และกำรส่งเสริมศิลปวฒันธรรม 
                     ประเพณีท้องถ่ิน 
 -เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทธศาสตร ์
 เพือ่ใหจ้งัหวดัอุดรธานีเป็นแหลางท่องเทีย่วทีม่ศีกัยภาพ  และเตบิโตอย่างมคีุณภาพ  ตอบสนองความ
ตอ้งการท่องเทีย่วทุกรปูแบบอย่างคุม้ค่าและยัง่ยนื 
 -ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตร ์

รอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้จากไดก้ารท่องเทีย่วต่อปี 
-ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
รอ้ยละ 5 

กลยุทธที ่1 พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและสิง่อ านวยความสะดวกเพือ่การท่องเทีย่วโดยไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อ 
                สิง่แวดลอ้ม 
กลยุทธที ่2 พฒันาขดีความสามารถของทรพัยากรมนุษย ์ผลติภณัฑแ์ละการบรกิารทีส่อดคลอ้งกบัการ 
               ท่องเทีย่ว 
กลยุทธที ่3 พฒันาคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ว  สนิคา้  และบรกิารในทุกรปูแบบการท่องเทีย่วและคงไว้ 
                ซึง่อตัลกัษณ์  วถิไีทย 
กลุยุทธที ่4 สง่เสรมิการตลาดการท่องเทีย่วและสรา้งโอกาสจากการท่องเทีย่วและสรา้งโอกาสการท่องเทีย่วให้ 
               สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและรปูแบบการท่องเทีย่วทีห่ลากหลาย 
ยุทธศำสตรท่ี์ 5 กำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยัง่ยืน 
 -เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทะศาสตร์ 
 เพือ่รกัษาความสมบูรณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัประชาชน 



 -ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
 รอ้ยละของพืน้ทีป่่าทีเ่พิม่ขึน้เฉลีย่ต่อปี 
 -ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
 รอ้ยละ 2 
 กลยุทธที ่1  อนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู  และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นร่วมอย่าง
ยัง่ยนื 
 กลยุทธที ่2  สง่เสรมิการจดัการสิง่แวดลอ้มและบรหิารจดัการมลพษิ 
 กลยุทธที ่3  บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบมสีว่นร่วม 
ยุทธศำสตรท่ี์ 6  กำรเสริมสร้ำงควำมมัง่คัง่ ควำมปลอดภยัในชีวิตทรพัยสิ์นของประชำชน 
 -เป้าประสงคต์ามประเดน็ยุทะศาสตร์ 
 เพือ่ใหป้ระเทศชาตมิคีวามมัน่คง  และประชาชนมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
 -ตวัชีว้ดัตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
 รอ้ยละทีล่ดลงของคด ี อาญา  4  กลุ่ม 
 -ค่าเป้าหมายตามประเดน็ยุทธศาสตร ์
 -รอ้ยละ  5 
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กลยุทธที ่1  ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิและจดัระเบยีบสงัคม 
กลยุทธที ่2  รกัษาความปลอดภยัชวีติและทรพัยส์นิของประชาชน 
กลยุทธที ่3  ยกระดบัประสทิธภิาพการบรหิารจดัการภาครฐัสูค่วามเป็นเลศิ 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาอ าเภอโนนสะอาด 
วสิยัทศัน์อ าเภอ 
 “อ าเภอโนนสะอาด  เป็นเมอืงน่าอยู่  เชดิชวูฒันธรรม  น าคุณภาพชวีติดว้ยเศรษฐกจิพอเพยีง” 
พนัธกจิ 
 1.พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  โดยการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ และบรหิารจดัการอย่าง 
ประสทิธภิาพรวมถงึ 
 สรา้งจติส านึกของประชาชนในพืน้ทีใ่หม้คี่านิยมด ารงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2.พฒันาการท่องเทีย่ว  สง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและสนบัสนุนใหห้มู่บา้น/ชุมชน  องคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่และภาคราชการทีม่สีว่นร่วมในการคดิร่วมลงมอืท าและร่วมแกไ้ขปัญหาของหมู่บา้น/ชุมชน  เพือ่เป็นบา้น
น่าอยู่ 



 3.พฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และสนบัสนุนใหห้มู่บา้น/ชุมชน  มกีารวเิคราะหศ์กัยภาพหมู่บา้น/ชุมชน  บน
พืน้ฐานขอ้มลูในทุกมติ ิ เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติเพือ่ก าหนดทศิทางการพฒันาหมู่บา้น/ชุมชนใหม้คีวาม
เขม้แขง็ 
 4.พฒันาการเกษตร  ยกระดบัมาตรฐานสนิคา้เกษตรปลอดภยั  เพือ่ความสามารถในการแขง่ขนัและ
จดัการดา้นเกษตร 
 5.ใหป้ระชาชนมคีวามมัน่คง  ความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิเป้าประสงคร์วม 
1.พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน  และการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื  
และการบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
 2.พฒันาการท่องเทีย่วอนุรกัษ์  การบรกิารและการสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถิน่ 
 3.พฒันาเศรษฐกจิ  สงัคม  และวฒันธรรม  เพือ่ยกระดบัคุณภาพชวีติเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ใหส้งัคม  มี
ความพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง  และเสรมิสรา้งสงัคมใหเ้ป็นสุข 
 4.พฒันาการเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดบัมาจรฐานการผลติสนิคา้เกษตรปลอดภยัและการพฒันา
ศกัยภาพการคา้การลงทุนเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและบรกิาร  จดัการดา้นการเกษตร 
 5.ใหป้ระชาชนมคีวามมัง่คง  ความปลอดภยัในชวีติทรพัยส์นิและรกัษาสาธารณสมบตัปิระเดน็
ยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตรข์อ้ที ่1  ดา้นการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการอนุรกัษ์จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเพือ่การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63 -30 กนัยายน  2564) 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นทรพัยากรมนุษยแ์ละสงัคม 
                       1.1 แผนงานการพฒันา  พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนใหม้คีุณภาพชวีติความเป็นอยู่ทีด่ ี ปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็  สงัคมในชุมชนมคีวามเขม้แขง็ 
                             สามารถพึง่พาตนเองไดแ้ละไม่ยุ่งเกีย่วกบัยาเสพตดิ   จ านวน   12  โครงการ 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 โครงการฝึกอบรมศกัยภาพบทบาทสตรตี าบลบุ่งแกว้ 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
2 โครงการฟ้ืนฟูวถิตีามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
3 ค่าใชจ่้ายในการป้องกนัและลดอุบตัเิหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคญั 80,000 57,980 ตามขอ้บญัญตั ิ  
4 โครงการกจิกรรมในการปกป้องสถาบนัส าคญัของชาต ิ 20,000 4,800 ตามขอ้บญัญตั ิ  

5 โครงการจดังานรฐัพธิแีละงานวนัส าคญัของชาต ิ 20,000 2,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

6 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ 80,000 153,678 ตามขอ้บญัญตั ิ  

7 โครงการรกัน ้ารกัป่า รกัษาแผ่นดนิ  20,000 10,900 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 240,000 249,358   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

8 โครงการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยแบบมสีว่นร่วมของประชาชน 20,000 20,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

9 โครงการฝึกอบรมอาชพีผูส้งูอายุ/ผูพ้กิาร/ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไร้ 15,000 15,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

10 โครงการเครอืขา่ยสภาเดก็และเยาวชน ต.บุ่งแกว้ 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

11 โครงการจดัตัง้ศูนยค์นพกิาร 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

12 โครงการส ารวจออกเยีย่มผูส้งูอายุ ผูพ้กิาร ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาส 10,000 10,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 65,000 65,000   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63 – 30 กนัยายน 2564) 

 
ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
                       2.2 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและสนบัสนุนโอกาสทางการศกึษาและนันทนาการใหแ้ก่เดก็นกัเรยีน/เยาวชน/ประชาชน   จ านวน    5    โครงการ 
 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลพรอ้มถงัพกัน ้าศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นหนองโก 130,000 130,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

2 โครงการตดิตัง้กนัสาดดา้นทศิตะวนัตกของอาคารเรยีนและหอ้งครวัศูนยพ์ฒันา
เดก็เลก็บา้นบะยาว 

150,000 150,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

3 โครงการตดิตัง้เหลก็ดดัประตู-หน้าต่างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็วดัล าดวน 80,000 80,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
4 โครงการเทพืน้คอนกรตียกระดบัหน้าอาคารเรยีนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ อบต.บุ่ง

แกว้ 
60,000 60,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

5 โครงการปรบัปรุงหอ้งน ้าหอ้งสว้มและต่อเตมิหลงัคา (ศพด.บา้นโนนส าราญ) 100,000 100,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  



รวม 520,000 520,000   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63 – 30 กนัยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา  วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่ 
                       2.3 แนวทางการพฒันาสง่เสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมทางศาสนา  วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่   จ านวน  1  โครงการ 
 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 ค่าใชจ่้ายโครงการจดังานประเพณีวนัดอกออ้ยบาน นมสัการศาลเจา้ปู่ บูชา

พระบรมสารรีกิธาตุ อ.โนนสะอาด (โอนเพิม่) 
100,000 130,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 100,000 130,000   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63- 30 กนัยายน 2564) 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
                       3.1 แผนงานก่อสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐาน   จ านวน   59   โครงการ 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็หมู่ที ่6 (หลงัวดั)  57,000 57,000 โอนเพิม่  
2 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ หมู่ที ่6 (ขา้งศาลปู่ ตาหลกับา้น)  94,000 94,000 โอนเพิม่  



 
3 โครงการก่อสรา้งโดม หมู่ที ่5 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นนางนวน  เมอืงผุย หมู่ที ่1 50,000 50,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
5 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นนายอ านวย  วงศธ์านี-ทางหลวง  

หมู่ที ่7 
349,000 349,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

6 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ภายในหมู่บา้น  หมู่ที ่11 315,000 315,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
7 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นนางมณี-เขตตดิต่อวดั หมู่ที ่4 170,000 170,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 1,435,000 1,435,000   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

8 โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้ทีน่านายดาว  ดโีป  หมู่ที ่13 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
9 โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้ทีน่ายจูม  หมู่ที ่6 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
10 โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้ผ่านทีน่านางไพ  รตันชยั (ล าหว้ยบุ่งแกว้) หมู่ที ่10 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
11 โครงการก่อสรา้งฝ่ายน ้าลน้ผ่านทีน่านายประสทิธิ ์ เกตุวงศษ์า (ล าหว้ยบุ่งแกว้) 

 หมู่ที ่9 
400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

12 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน ้า คสล. หน้าบา้นนางพสิมยั อนุวตัร หมู่ที ่1 44,000 43,500 ตามขอ้บญัญตั ิ  
13 โครงการก่อสรา้งวางท่อระบายน ้าเสยีคอนกรตีบา้นโคกล่าม หมู่ที ่4 29,000 28,500 ตามขอ้บญัญตั ิ  



14 โครงการก่อสรา้งหอถงัสงูขุดเจาะบ่อบาดาลเดนิระบบประปา หมู่ที ่8 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
15 โครงการขดุลอกล าหว้ยกุดขนวน หมู่ที ่2 400,000 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
16 โครงการก่อสรา้งร่องระบายน ้า คสล.รปูตวัย ู(รางเปิดแบบมฝีาปิด) จากบา้น

นางนวน เมอืงผุย-บา้นนายนิสยั  สมภคัด ีหมู่ที ่1 
306,000 305,500 ตามขอ้บญัญตั ิ  

17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่9  75,000 74,500 โอนเพิม่  
18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่13  95,000 94,500 โอนเพิม่  
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่5  75,000 74,500 โอนเพิม่  
20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัภายในหมู่บา้น เสน้หลงัโรงเรยีนหมู่ที ่3-เขตตดิต่อ 

หมู่ที ่4 (หมู่ที ่3) 
150,000 150,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 3,174,000 3,171,000   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเสน้จากหนองนาร-ีทีน่านายพนั  อตัรติ  หมู่ที ่4 210,000 200,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงัเสน้หมู่ที ่12-บา้นหาดสถาพร หมู่ที ่12 400,00 400,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
23 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้คุม้บา้นน้อยโนนสวรรค์-หมู่ที ่4  38,000 38,000 โอนเพิม่  



24 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากลานออ้ยตน้ตาล-เขตตดิต่อทมนางาม 38,000 38,000 โอนเพิม่  
25 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากลานออ้ยหมู่ที ่6-หมู่ที ่4 38,000 38,000 โอนเพิม่  
26 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที1่0-วดัป่าหนองเป้า 38,000 38,000 โอนเพิม่  
27 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่11-เขตตดิต่อหนองแดง  6,000 6,000 โอนเพิม่  
28 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่11-หมู่ที ่4  38,000 38,000 โอนเพิม่  
29 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่13-เขตตดิต่อบา้นม่วงดง  38,000 38,000 โอนเพิม่  
30 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่7-อ่างค าน้อย  38,000 38,000 โอนเพิม่  
31 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่8-ทางแยกหมู่ที ่10  38,000 38,000 โอนเพิม่  
32 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้ทีน่านายจรวด-เขตตดิต่อหมู่ที ่4  38,000 38,000 โอนเพิม่  
33 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้จากหมู่ที ่9-หนองพุก  38,000 38,000 โอนเพิม่  

รวม    996,000     986,000   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

34 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้หมู่ที ่3 หลงัโรงเรยีน-หมู่ที ่4 (โอนเพิม่) 38,000 38,000 โอนเพิม่  
35 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้หมู่ที ่4-หมู่ที ่11 (โอนเพิม่) 38,000 38,000 โอนเพิม่  
36 โครงการปรบัเกรดถนนลูกรงัเสน้หมู่ที ่5-วดัป่าทางหลวงชนบท (โอนเพิม่) 38,000 38,000 โอนเพิม่  



37 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บา้นโนนทงิ หมู่ที ่11 100,000 100,000 เงนิสะสม  
38 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบะยาว  หมู่ที ่8 100,000 100,000 เงนิสะสม  
39 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นท่าลุมภู หมู่ที ่10 100,000 100,000 เงนิสะสม  
40 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นโนนส าราญ  หมู่ที ่6 100,000 100,000 เงนิสะสม  
41 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้  หมู่ที ่9 100,000 100,000 เงนิสะสม  
42 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นโพนพมิาน  หมู่ที ่12 100,000 100,000 เงนิสะสม  
43 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นหนองโก  หมู่ที ่7 100,000 100,000 เงนิสะสม  
44 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นกระเบือ้ง หมู่ที ่2 100,000 100,000 เงนิสะสม  
45 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นโคกล่าม  หมู่ที ่4-บา้นโนนทงิ หมู่ที ่11 100,000 100,000 เงนิสะสม  
46 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้  หมู่ที ่ 13  100,000 100,000 เงนิสะสม  
47 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นหนองแปน หมู่ที ่5 100,000 100,000 เงนิสะสม  

รวม 1,214,000 1,214,000   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

48 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นกุดขนวนเสน้หน้าวดั หมู่ที ่3-4 100,000 100,000 เงนิสะสม  
49 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรงับา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่1 100,000 100,000 เงนิสะสม  



50 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็บา้นโนนทงิ หมู่ที ่11 ถงึบา้นหนองแดง
เขตต าบลสอีอ 

490,000 490,000 เงนิสะสม  

51 โครงการก่อสรา้งฝายน ้าลน้ คสล.บา้นโพนพมิาน หมู่ที ่12 400,000 400,000  ตามขอ้บญัญตั ิ 
52 โครงการงานเสรมิผวิแอสฟัลตต์กิคอนกรตีสายบา้นโนนส าราญ หมู่ที ่6-บา้นโคก

ล่าม หมู่ที ่4 
456,000 456,000 เงนิสะสม  

53 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นกระเบือ้ง หมู่ที ่2 63,000 63,000 เงนิสะสม  
54 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นโคกล่าม หมู่ที ่4 26,000 26,000 เงนิสะสม  
55 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นท่าลุมภู หมู่ที ่10 27,000 27,000 เงนิสะสม  
56 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่13 27,000 27,000 เงนิสะสม  
57 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นโพนพมิาน หมู่ที ่12 27,000 27,000 เงนิสะสม  
58 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นบะยาว หมู่ที ่8 19,000 19,000 เงนิสะสม  
59 โครงการต่อเตมิราวสะพานบา้นบุ่งแกว้ หมู่ที ่1 27,000 27,000 เงนิสะสม  

รวม 1,762,000 1,762,000   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63- 30 กนัยายน 2564) 
 



ยุทธศาสตรท์ี ่3 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
                       3.2 แนวทางการพฒันาใหม้ไีฟฟ้าใชอ้ย่างทัว่ถงึและมคีวามปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ   จ านวน 6 โครงการ 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า หมู่ที ่7  50,000 44,579.45 ตามขอ้บญัญตั ิ  

2 โครงการตดิตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า (อบต.บุ่งแกว้)  302,000 301,709.74 โอนเพิม่  

3 โครงการพาดสายดบัจากหน้าบา้นนางอาภาพร  วงศส์ุรยิาถงึนายสะอาด  ค า
มาด  พรอ้มไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที ่3 

20,000 16,616.07 ตามขอ้บญัญตั ิ  

4 โครงการพาดสายดบัจากหมู่ที1่1-บา้นหนองแดงและตดิตัง้โคมไฟฟ้าหมู่ที ่11 70,000 50,732.17 ตามขอ้บญัญตั ิ  

5 โครงการพาดสายดบัและตดิตัง้โคมไฟฟ้าสว่างขา้งบา้นนายค าจนัทร ์ ศรจีอม
พล  หมู่ที ่11 

15,000 14,374.92 ตามขอ้บญัญตั ิ  

6 โครงการเพิม่เฟสไฟฟ้า หมู่ที ่3 230,000 94,030.37 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 687,000 522,042.72   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63- 30 กนัยายน 2564) 

 
 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงและการบรหิาร 
                       4.2 แนวทางการพฒันา จดัใหม้แีละปรบัปรุงอาคารสถานทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลและจดัหาวสัดุครุภณัฑต์่างๆ ส าหรบัใชใ้นส านกังาน 
                             จ านวน  33   โครงการ 
 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 เกา้อีส้ านกังาน     (ส านกัปลดั) 3,000 2,500 โอนเพิม่  

2 โครงการจดัซือ้เกา้อีผู้บ้รหิาร   (ส านกัปลดั) 15,000 15,000 โอนเพิม่  

3 โครงการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์ (ส านกัปลดั) 17,000 17,000 โอนเพิม่  

4 โครงการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค   (ส านกัปลดั) 21,000 21,000 โอนเพิม่  

5 โครงการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค  (ส านกัปลดั) 21,000 21,000 โอนเพิม่  

6 โครงการจดัซือ้เครื่องปริน้เตอร์     ( ส านกัปลดั) 4,300 4,300 โอนเพิม่  

7 โครงการจดัซือ้เครื่องปริน้เตอรแ์บบเลเซอร ์(ส านกัปลดั) 2,600 2,600 โอนเพิม่  

รวม 83,900 83,400   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

8 โครงการจดัซือ้โซฟาสนาม    ( ส านกัปลดั) 36,000 36,000 โอนเพิม่  

9 โครงการจดัซือ้เครื่องปริน้เตอร์     ( ส านกัปลดั) 7,000 7,000 โอนเพิม่  

10 โครงการจดัซือ้เกา้อีผู้บ้รหิาร    (ส านกัปลดั) 5,000 5,000 โอนเพิม่  

11 โต๊ะท างาน    (ส านกัปลดั) 4,000 3,800 โอนเพิม่  

12 เครื่องตดัหญา้แบบรถเขน็สาลีพ่รอ้มเครื่องยนต์ 20,000 20,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

13 โครงการจดัซือ้เครื่องท าน ้ารอ้น-น ้าเยน็    ( ส านกัปลดั) 8,000 8,000 โอนเพิม่  

14 โครงการจดัซือ้พดัลมตัง้พืน้    (กองคลงั) 1,200 1,150 โอนเพิม่  

15 จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอร ์    (กองคลงั) 17,000 17,000 โอนเพิม่  

16 จดัซือ้เครื่องปริน้เตอรแ์บบฉีด (Imkjet Printer) (กองคลงั) 5,000 4,900 โอนเพิม่  

17 จดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรแ์บบฉีดหมกึพรอ้มตดิตัง้ถงัหมกึ ( กองคลงั) 3,700 3,700 โอนเพิม่  

18 ชัน้วางแฟ้มตัง้ 4 ชิน้ 40 ช่อง (กองคลงั) 10,000 10,000 โอนเพิม่  

19 ตูเ้หลก็เกบ็เอกสารแบบ  2  บาน  (กองคลงั) 5,500 5,500 โอนเพิม่  

20 คอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค  (กองคลงั) 21,000 21,000 โอนเพิม่  



21 เครื่องปริน้เตอร ์ (กองคลงั) 14,000 14,000 โอนเพิม่  

รวม 157,400 157,050   
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ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 
ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 

22 โครงการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค (แผนงานสงบภายใน) 21,000 21,000 โอนเพิม่  

23 โครงการจดัซือ้เครื่องปรบัอากาศชนิดตดิผนงั (แผนงานสงบภายใน) 38,000 38,000 โอนเพิม่  

24 โครงการจดัซือ้เครื่องปริน้เตอร ์ (แผนงานสงบภายใน) 7,000 7,000 โอนเพิม่  

25 โครงการจดัซือ้เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค (กองการศกึษา) 21,000 21,000 โอนเพิม่  

26 โครงการจดัซือ้เครื่องปริน้เตอร ์ (กองการศกึษา) 8,000 7,500 โอนเพิม่  

27 ตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต ( กองการศกึษา) 12,000 11,000 โอนเพิม่  

28 ตูเ้หลก็บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จ านวน 6 หลงั (กองการศกึษา) 33,000 33,000 โอนเพิม่  

29 แอรช์นิดตดิผนัง (ขนาด 12,000 BTU) จ านวน 6 ตวั (กองการศกึษา) 114,000 102,000 โอนเพิม่  

30 เครื่องปริน้เตอร ์ (กองสวสัดกิาร) 7,000 7,000 โอนเพิม่  

31 โครงการจดัซือ้ปั้มน ้าอตัโนมตั ิ(กองช่าง) 17,000 17,000 โอนเพิม่  

32 เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค  กองช่าง 21,000 21,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  



33 เครื่องปริน้เตอร ์ กองช่าง 14,000 14,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 313,000 299,500   
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โครงการทีด่ าเนินการ (ระหว่างเดอืนตุลาคม 63- 30 กนัยายน 2564) 
 (เงนิอุดหนุน) 

 
 
ล าดบัที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ตัง้ไว ้ เบกิจ่าย ทีม่า 
1 อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอโนนสะอาด 60,000 60,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
2 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอโนนสะอาดโครงการสนับสนุนการจดังานรฐัพธิี

ฯ 
และงานวนัส าคญัของชาต ิ

30,000 20,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

3 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอโนนสะอาดโครงการสบืสานศลิปวฒันธรรม 
ประเพณีดอกออ้ยบานไหวศ้าลเจา้ปู่ บูชาพระบรมสารรีกิธาตุ 

100,000 100,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

4 อุดหนุนโครงการส่งเสรมิประเพณีวฒันธรรมและการจดันิทรรศการฯเฉลมิพระ
เกยีรต ิพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในงานประจ าปีทุ่งศรเีมอืงอุดรธานี 

30,000 30,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  



5 อุดหนุนโรงเรยีนชุมชนบา้นบุ่งแกว้ 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
6 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นกุดขนวน 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
7 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโนนส าราญ 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
8 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นหนองโก 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
9 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นบะยาว 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  
10 อุดหนุนโรงเรยีนบา้นโคกล่าม 25,000 25,000 ตามขอ้บญัญตั ิ  

รวม 370,000 360,000   
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ส่วนท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 

----------------- 
 

1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินห้ำปี 
  1.1 สรปุคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร ์
  ผลการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
        เป็นดงันี้ 

 
 

ล าดบัที ่ ประเดน็การพจิารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้
1 ขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 20  
2 การวเิคราะหส์ภาการณ์และศกัยภาพ 15  
3 ยุทธศาสตรป์ระกอบดว้ย 65  
4 ยุทธศาสตรข์องงอคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวดั 10  
5 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 10  
6 วสิยัทศัน์ 5  
7 กลยุทธ ์ 5  
8 เป้าประสงคข์องแต่ละประเดน็กลยุทธ์ 5  
9 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์ 5  
10 แผนงาน 5  
11 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 5  
12 ผลผลติ/โครงการ 5  

รวมคะแนน 100  
 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
 (                                            ) 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอยีดการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ในแต่ละประเดน็เป็นดงันี้ 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภำพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐำน

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่ง
แก้ว 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น 
ที่ตัง้ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลกัษณะ
ภูมปิระเทศ ลกัษณะภูมอิากาศ ลกัษณะ
ของดนิ  ลกัษณะของแหล่งน ้า ลกัษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลอืกตัง้  ฯลฯ 

3    

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตัง้  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล
เกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2    

1.3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัสภาพทางสงัคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
  

2    

1.4 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบบรกิารพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ
ประปา  โทรศพัท ์ฯลฯ 

2    

1.5 ขอ้มูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกจิ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสตัว ์การ

2    



บรกิาร การท่องเทีย่ว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศ รษ ฐกิ จพ อ เพี ย งท้ อ งถิ่ น  (ด้ าน
การเกษตรและแหล่งน ้า) 
1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  เช่น  การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและ
ของทีร่ะลกึ ฯลฯ และอื่นๆ 

2    
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาต ิ

เช่น  น ้ า ป่ าไม้  ภู เขา คุณ ภาพของ
ทรพัยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

2    

1.8 การส ารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ขอ้มลู จปฐ. 

2    

1.9  ก ารป ระชุ มป ระชาคมท้ อ งถิ่ น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ป ระชุ ม ป ระช าคมท้ อ งถิ่ น  โดย ใช้
กระบวนการร่วมคิด   ร่วมท า ร่วม
ตั ด สิน ใจ  ร่ ว ม ต รว จส อบ  ร่ ว ม รับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรกึษาหารอื 
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้เพื่อแก้ปัญหาส าหรบั
การพฒันาทอ้งถิน่ตามอ านาจหน้าทีข่อง
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 

3    

รวม 20    



   
 
 
สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของขอ้มลูสภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
2 ก ำร วิ เค รำะห์ ส ภ ำวก ำรณ์ แ ล ะ

ศกัยภำพ 
15    

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต
จงัหวดั ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลบุ่งแก้ว นโยบายของนายก
องค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบลบุ่ งแก้ ว 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต ิและ Thailand 4.0 

2    

2.2 การวเิคราะหก์ารใชผ้งัเมอืงรวมหรอื 1    



ผงัเมอืงเฉพาะและการบงัคบัใช้ ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อ
การพฒันาทอ้งถิน่ 
2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลย ีจารตี ประเพณี วฒันธรรม 
ภูมปัิญญาทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

2    

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครวัเรอืน การส่งเสรมิอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพัฒนา
อ าชีพ แล ะก ลุ่ ม ต่ า งๆ  สภ าพ ท าง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทัว่ไป เป็น
ตน้ 

2    

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี
เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร ์
กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น  การ
ประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พฒันา 

2    
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแน

น 
เตม็ 

คะแน
น 

ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมิน

สถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนิ นงานได้ แก่  S-Strength (จุ ด
แ ข็ ง )W-Weakness (จุ ด อ่ อ น ) O-
Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 

2    



(อุปสรรค) 
2.7 สรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอ
ปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมตฐิานของปัญหา แนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การ
ก าหนดวตัถุประสงคเ์พือ่แกไ้ขปัญหา 

2    

2 .8  ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา 
ก า รตั ้ ง ง บ ป ร ะม าณ  ก า ร เบิ ก จ่ า ย
งบประมาณ   การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติ ใน เชิง
ปรมิาณ และการประเมนิประสทิธผิลของ
แผนพฒันาทอ้งถิน่ในเชงิคุณภาพ 

2    

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รบั/ผลที่ส าคญั ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและ
แนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

1    

รวม 15    
 

   
  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ 
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1.4 ยุทธศำสตร ์

ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร



คะแนน
เตม็ 

ติดตำมและ
ประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร ์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารส่วน

ต า 
บลบุ่งแก้วสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ท า ง ก า รพั ฒ น าที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบุ่งแก้ว และเชื่อมโยงหลกัประชา
รัฐ  แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ  2 0  ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ  
และ Thailand 4.0 

10    

3.2 ยุทธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิง่แวดลอ้มของทอ้งถิน่ และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10    

3.3 ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แ ผ น ยุ ท ธศ าสต ร์ช าติ  2 0  ปี  แ ล ะ 
Thailand 4.0 

10    

3.4วสิยัทศัน์ 
วสิยัทศัน์ซึ่งมลีกัษณะแสดงสถานภาพที่
อ งค์ก ารบ ริห ารส่ วนต าบลบุ่ งแก้ ว
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคต
อย่างชัดเจนสอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่ เป็ นลักษณะเฉพาะของ

35    



องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วและ
สมัพนัธก์บัโครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รวม 65    
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 3.5 กลยุทธ ์

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้วที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ หรอืแสดงให้
เหน็ถงึความชดัเจนในสิง่ทีจ่ะด าเนินการ
ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์นัน้ 

5    

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล
ยุทธ ์
เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์มี
ความสอดคลอ้งและสนบัสนุนต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่ งสิ่งใดที่
ชดัเจน  

5    

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร ์(Positioning) 
ความมุ่งมัน่อันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วซึ่ง
เกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
น าไปสูผ่ลส าเรจ็ทางยุทธศาสตร ์

5    

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรอืจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันา
ในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด
เรื่ อ งหนึ่ งห รือ แผน งานที่ เกิ ด จาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั ค่าเป้าหมาย กล
ยุ ท ธ์  จุ ด ยืน ท างยุ ท ธ ศ าส ต ร์แ ล ะ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

5    



ต าบลบุ่งแก้วที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดงักล่าว 
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เตม็ 

คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน

ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จ าก แ ผ น ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ช าติ  2 0  ปี 
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภ า ค /แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด /
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ 

5    

3.10 ผลผลติ/โครงการ 
ผลผลติ/โครงการ เป็นผลผลติที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจดัท าโครงการ
เพือ่พฒันาทอ้งถิน่ในแผนพฒันาทอ้งถิน่
สีปี่อย่างถูกตอ้งและครบถว้น 

5    



รวม     
   
 
 
สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร ์
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตรเ์พื่อควำมสอดคล้องแผนพฒันำท้องถ่ินห้ำปี 
  2.1 สรปุคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร ์
ผลการใหค้ะแนนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เป็นดงันี้ 

ล าดบัที ่ ประเดน็การพจิารณา คะแนน คะแนนทีไ่ด ้
1 การสรุปสถานการณ์พฒันา 10  
2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิปรมิาณ 10  
3 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิน่สีปี่ไปปฏบิตัใินเชงิคุณภาพ 10  
4 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 10  
5 โครงการพฒันา  ประกอบดว้ย 60  
6 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 5  
7 ก าหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ 5  
8 เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการมคีวามชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้

ถูกตอ้ง 
5  

9 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตรช์าต ิ 20  ปี 5  
10 เป้าหมาย(ผลผลติของโครงการ)มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต ิ
5  

11 โครงการมคีวามสอดคลอ้งกบั Thailand 4.0 5  
12 โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรจ์งัหวดั 5  



13 โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรอืการเสรมิสรา้งใหป้ระเทศชาตมิัน่คง  
มัง่คัง่  ยัง่ยนื  ภายใตห้ลกัประชารฐั 

5  

14 งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) 5  
15 มกีารประมาณการราคาถูกตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ 5  
16 มกีารก าหนดตวัชีว้ดั (KPI)และสอดคลอ้งกบัวถัตุประสงคแ์ละผลทีค่าดว่าจะ

ไดร้บั 
5  

17 ผลทีค่าดว่าจะไดร้บัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 5  
รวมคะแนน 100  

 
 
 
 

ลงชื่อ............................................................... 
(                               ) 

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนฯ 
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    2.2 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 
  รายละเอยีดการใหค้ะแนนโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ในแต่ละประเดน็เป็นดงันี้ 
ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
1 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) /Global Demand แ ล ะ 
Trendปั จจัยและสถานการณ์ การ

10    



เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
อย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วยการ
วเิคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกิจด้าน
สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม) 

รวม     
   
 
  สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพฒันา 
  ……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงปริมำณ 
ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
2 ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร น ำ 10    



แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติั
ในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ป ริม าณ  เช่ น  ก ารวัด จ าน วน
โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ กค็อื
ผลผลิตนั น่ เองว่าเป็นไปตามที่
ตัง้เป้าหมายเอาไวห้รอืไม่จ านวนที่
ด าเนินการจรงิตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่ าไห ร่  จ านวนที่ ไ ม่ สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
ส าม ารถ อ ธิบ าย ได้ ต ามห ลัก
ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าทีท่ีไ่ดก้ าหนดไว ้
 
2.2 วิ เค ราะห์ผ ลกระทบ /สิ่งที่
ก ร ะท บ  ( Impact)  โค ร งก า รที่
ด า เนิ น ก า ร ใ น เชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Quantitative) 

    

รวม     
   
 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมนิผลการน าแผนพฒันาท้องถิ่นสีปี่ไปปฏิบตัิในเชิง
ปรมิาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพฒันำท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภำพ   
ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
3 ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร น ำ

แผนพฒันำท้องถ่ินส่ีปีไปปฏิบติั
ในเชิงคณุภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพฒันาในเชิงคุณภาพคอืการ
น าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวดั
ว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นัน้ๆ  
ต ร ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชนพงึ
พ อ ใ จ ห รื อ ไ ม่  สิ่ ง ข อ ง  วั ส ดุ 
ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มี
สภาพหรอืลกัษณะถูกต้อง คงทน 
ถ าวร  ส าม ารถ ใช้ก ารได้ ต าม
วตัถุประสงคห์รอืไม่ ซึง่เป็นไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติ ราชการที่ บ รรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏบิตัริาชการตามทีไ่ดร้บั
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทยีบเคยีงกบัส่วนราชการ
หรอืหน่วยงาน 

10    

3.2 วิ เค ราะห์ ผลกระทบ /สิ่ งที่
ก ร ะท บ  ( Impact)  โค ร งก า รที่
ด า เนิ น ก า ร ใน เชิ ง คุ ณ ภ าพ 
(Qualitative) 

    

รวม     



   
 
สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ  
ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำร

พฒันำ 
4.1 วเิคราะหแ์ผนงาน งาน ทีเ่กดิ
จากดา้นต่างๆ มคีวามสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตรข์ององคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลบุ่งแกว้ในมติติ่างๆ จน
น าไปสูก่ารจดัท าโครงการพฒันา
ทอ้งถิน่โดยใช ้SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend 
หรอืหลกัการบูรณาการ 
(Integration) กบัองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทีม่พีืน้ทีต่ดิต่อกนั 

10    

4.2 วเิคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง

    



ทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตรและแหล่งน ้า) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : 
LSEP) 

รวม     
   
 
สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงกำรพฒันำ 65    
 5.1 ความชดัเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีว ัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลบุ่งแก้วและด าเนินการ
เพื่อให้การพฒันาบรรลุตามวสิยัทศัน์ของ
องค์การบริหารส่ วนต าบลบุ่ งแก้ วที่
ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมคีวามชดัเจน มุ่ง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพฒันาอะไรในอนาคต 

5    

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ 5    



โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โค รงการต้ อ งก าหนดวัตถุ ป ระสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกบัหลกัการและเหตุผล วธิีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค ์
มคีวามเป็นไปได้ชดัเจน มลีกัษณะเฉพาะ
เจาะจง 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชดัเจนน าไปสูก่ารตัง้งบประมาณได้
ถูกตอ้ง 
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัด เจน   สามารถระบุ จ านวน เท่ าไร  
กลุ่มเป้าหมายคอือะไร มผีลผลติอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชดัเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต้นในช่วง
เว ล า ใด แ ล ะจบ ล ง เมื่ อ ไ ร   ใค รคื อ
ก ลุ่ ม เป้ าห ม ายขอ งโค รงก าร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมหีลายกลุ่ม ให้บอกชดัลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5    
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เตม็ 
คะแนน 
ท่ีได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เตม็ 

ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
โครงการสอดคลอ้งกบั (1) ความมัน่คง (2) 

5    



การสร้างความสามารถในการแข่งขนั (3) 
การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทยีมกนัทางสงัคม (5) การสรา้งการเตบิโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่ อให้เกิดความ
มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 โดย 
(1) ยดึหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วสิยัทศัน์ภายใต้ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี (4) ยดึ
เป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลกัการน าไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสมัฤทธิ ์
อย่างจรงิจงัใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธิท์ี่
เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พฒันา (1) การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนั
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายไดสู้ง (2) การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วง
วยัและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวยั
อย่างมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล ้าทาง
สังคม (4)  การรองรบัการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

5    
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ล ำดบั ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
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ควำมเหน็ของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 5.6 โครงการมีความสอดคล้อ งกับ 

Thailand 4.0 
โครงการมลีกัษณะหรอืสอดคลอ้งกบัการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู ่
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจ
ที่ขบัเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสนิค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวตักรรม (2) 
เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูก่ารขบัเคลื่อนดว้ย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาค
การผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิาร
มากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วทิยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิ ง เป รียบ เที ยบ  เช่ น  ด้ าน เกษ ต ร 
เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  ส า ธ า รณ สุ ข 
วฒันธรรม ฯลฯ 

5    

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จงัหวดั 
โครงการพฒันาทอ้งถิน่มคีวามสอดคลอ้ง
กบัห้วงระยะเวลาของแผนพฒันาจงัหวดั
ทีไ่ดก้ าหนดขึน้ เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พฒันาจงัหวดั ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่ งออกจากกันได้  นอกจากนี้
โครงการพฒันาท้องถิน่ต้องเป็นโครงการ
เชื่ อมต่ อหรือ เดินทางไปด้วยกันกับ

5    



ยุทธศาสตร์จงัหวดัที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบนั 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

หรอืการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิัน่คง 
มัง่คัง่ ยัง่ยนืภายใตห้ลกัประชารฐั 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเอง
หรอืร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอด
และขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่ อให้ เกิดความยัง่ยืน ซึ่ งมี
ลกัษณะทีจ่ะใหท้้องถิน่มคีวามมัน่คง มัง่คัง่ 
ยัง่ยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พฒันาตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และ
เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิน่ (ดา้นการเกษตร
และแหล่งน ้า) (LSEP) 

5    

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถงึ
หลักส าคัญ  5 ประการในการจัดท า
โค รงการได้ แก่  (1 ) ค วามประหยัด 
(Economy) (2 ) ความมีประสิทธิภ าพ 
(Efficiency) (3) ค ว าม มี ป ร ะสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5    

5.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลกัวธิกีารงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนา

5    



ตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัโครงการถูกต้องตาม
หลกัวชิาการทางช่าง หลกัของราคากลาง 
ราคากลางทอ้งถิน่ มคีวามโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจกัษ์               มคีวามคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรอืไม่ต ่ากว่าร้อยละห้าของ
การน าไปตั ้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพฒันาทีป่รากฏในรปูแบบอื่นๆ 
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้ว ัด (KPI) และ

สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะไดร้บั 
ม ีก ารก าหนดด ัชนีชี ้ว ัด ผ ลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ทีส่ามารถวดั
ไ ด้  (measurable) ใ ช ้บ อ ก
ประส ิทธิผล(effectiveness) ใช้บอก
ประส ิท ธ ิภ าพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ 
การก าหนดอนัเกดิจากผลของวตัถุประสงค์
ที่เกิดที่สิง่ที่ได้รบั (การคาดการณ์ คาดว่า
จะไดร้บั) 

5    

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค ์
ผลที่ได้รบัเป็นสิง่ที่เกดิขึน้ไดจ้รงิจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ

5    



วตัถุประสงค์หรอืมากกว่าวตัถุประสงค ์
ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(1 ) มี ค ว าม เป็ น ไป ได้ แ ล ะมี ค ว าม
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเรจ็ได้ (3) ระบุสิง่ที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชดัเจนและเฉพาะเจาะจง
มากที่สุด และสามารถปฏบิตัไิด้ (4) เป็น
เหตุเป็นผล  สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ 
(5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได ้

รวม 65    
   
สรุปความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมของโครงการพฒันา 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……… 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
  3.1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง หมู่ท่ี/ชุมชน  จ ำนวน
กลุ่ม

ตวัอย่ำง 
       (คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญงิ    
2 อายุ    

 - 15-25 ปี    
- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    



- 71 ปีขึน้ไป    
3 ระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้น/ชุมชน    

 - น้อยกว่า 5 ปี    
- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดบัการศกึษา    
 - ประถมศกึษาตอนตน้ (หรอือ่านออกเขยีน

ได)้ 
   

- ประถมศกึษาตอนปลาย    
- มธัยมศกึษาตอนตน้    
- มธัยมศกึษาตอนตน้    
- มธัยมศกึษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.)    
- ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.)    
- ปรญิญาตร ี    
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ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่ำง หมู่ท่ี/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุ

ต ำบลด้วย) 

จ ำนวน
กลุ่ม

ตวัอย่ำง 
(คน) 

ร้อยละ 

 - ปรญิญาโท    
 - ปรญิญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรอืสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    

 - ประชาชน    
- สมาชกิสภาทอ้งถิน่    



- ก านัน  ผู้ ใหญ่ บ้ านผู้ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน 
สารวตัรก านนั แพทยป์ระจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ     
- อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น(อส
ม.)  

   

- สมาชกิอาสาป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บา้น    
- กลุ่มอาชพี    
- ผูท้รงคุณวุฒ ิ    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน  เยาวชน /หมอดนิ 

   

- ชมรมผูส้งูอายุ ตวัแทนผูสู้งอายุ    
- องคก์ร/หน่วยงานอื่น ๆ    

 รวม   
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ส่วนท่ี 4 

สรปุผล ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
1. สรปุผลกำรพฒันำท้องถ่ินในภำพรวม 
  ควำมส ำเรจ็กำรพฒันำตำมยุทธศำสตร ์

   1.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรมนุษยแ์ละสงัคม 
     ส่งเสรมิและสนับสนุนการมคีุณภาพชวีติทีด่ไีม่ว่า  เดก็  เยาวชน  ผูพ้กิาร  ผูสู้งอายุ  และผู้ดอ้ยโอกาส
ให ้
    ได้รบัการดูแลอย่างทัว่ถึงสนับสนุนการด าเนินการงานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  ประชาชนมี
ความ 
     ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  ครอบครวัอบอุ่นเขม้แขง็  รณรงค ์ ป้องกนัและ 
     ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก   โรคพษิสุนัขบ้าการส่งเสรมิ  ศาสนา  ศลิปะ  วฒันธรรม  
และ 
     ขนบธรรมเนียมประเพณี  โดยจดัอุดหนุนงบประมาณในการจดังานประเพณีในทอ้งถิน่ 
   2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วฒันธรรมและประเพณี
ท้องถ่ิน 

                                2.1  สนับสนุน  ปรับปรุง  พัฒนาและส่งเสริม  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานทุกดา้น 
                               2.2  ส่งเสรมิครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้ยดึในจรรยาบรรณวชิาชีพ ให้
การศกึษาโดยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

   3. ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนพฒันำโครงสร้ำงพื้นฐำน 
     จะยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนรวม  โดยการสร้างและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  เพื่อรองรบัการ
เจรญิเตบิโต 
     ทางดา้นเศรษฐกจิ  สงัคม  ชุมชนและพฒันาเป็นต าบลนาอยู่  โดยจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกดา้น 
     สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐานดงันี้ 

                               3.1  ก่อสร้างปรบัปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด  เสียหายเพื่อ
ยกระดบัความ  ปลอดภยัและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสญัจร 
                              3.2  สนับสนุนพฒันาขยายเขตไฟฟ้า  ตดิตัง้ไฟฟ้าสว่างสาธารณะใหท้ัว่ถงึและ
ซ่อมแซมสว่นทีช่ ารุดเสยีหาย  ใหก้ลบัมาใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
                             3.3  ปรบัปรุงภูมทิศัน์  จดัหา  บ ารุงรกัษา  สถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  ส าหรบั
ประชาชนในต าบลบุ่งแกว้อย่างเหมาะสม 

             4.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนกำรพฒันำกำรเมืองกำรบริหำร 
      การพฒันาการเมอืงการบรหิาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ. 



      2550  ทีไ่ดใ้หค้วามส าคญัต่อการกระจายอ านาจการปกครองสูท่อ้งถิน่  ใหค้วามอสิระแก่ทอ้งถิน่  ในการ 
      ก าหนดนโยบาย  การบรหิาร  การเงนิ  การคลงั  การบรหิารงานบุคคล  ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
เพิม่ 

      ประสทิธภิาพ  ในการปฏบิตัติามภารกจิทีเ่พิม่ขึน้ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ตลอดจนการเสรมิสรา้ง 
      จติส านึกของพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบรกิารประชาชนให้ได้รบัความสะดวก  รวดเรว็และ
เกดิความ 

     พงึพอใจดงันี้ 
                            4.1  พฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ใหเ้ป็นองคก์รธรรมาภบิาล  ทีม่ ี

หลกัการบรหิาร จดัการตามหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงและสงัคมทีด่ ี และเป็นหน่วยบรกิารสงัคมที่
ดีมีมาตรฐาน  ด้วยการ  ส่งเสริมสร้างความร่วมมือ  ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  สร้าง
กระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาศกัยภาพ  และยกระดบัแก่สมาชกิสภาทอ้งถิน่  ขา้ราชการ  พนกังานและ
ลูกจา้ง  ซึง่เป็นทรพัยากรบุคคลทีส่ าคญัของ 
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      ต าบลบุ่งแก้ว  พรอ้มทัง้เสรมิสรา้งกระบวนการพฒันาระบบการบรกิารสาธารณะที่ด ี มมีาตรฐาน สรา้ง
ความ 

      สะดวกลดขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  สรา้งบุคคลให้มคีุณภาพและมจีติส านึกในการให้บรกิาร  เพื่อรองรบั
การ 

      ใหบ้รกิารปรบัโครงสรา้งใหเ้หมาะสมแต่ละดา้นใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อประชาชน 
                         4.2  สง่เสรมิการสนับสนุนการขบัเคลื่อนองคก์รชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่
ด าเนินกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพือ่ชุมชน  รวมทัง้การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บั
ชุมชน  เพือ่พฒันา   ยกระดบัการ    ขบัเคลื่อนไปสูท่ศิทางเมอืงน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยัง่ยนื 
                        4.3  ส่งเสรมิสนับสนุนการประสานงานเพื่อก่อใหเ้กดิการสรา้งเครอืข่าย  การท างาน
ทัง้ภาครฐั    องคก์รต่างในพืน้ที ่
                      4.4  เพิม่ประสทิธภิาพ  ในการจดัเก็บและพฒันารายได ้ ใหม้คีวามทัว่ถงึ  เป็นธรรม
และรบัฟังความคดิเหน็ จากประชาชน  ร่วมคดิ  ร่วมตรวจสอบโปร่งใสและปฏบิตัอิย่างมรีะบบ 
                     4.5  น าเครื่องมอืในระบบบรหิาร  ที่มปีระสทิธภิาพและเป็นที่ยอมรบัมาใช้การบรกิาร
บรหิารบุคลากรในองคก์ร  เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างาน 

                          5.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนพฒันำแหล่งน ้ำ 
                      5.1  สนับสนุน  ส่งเสรมิ  พฒันาแหล่งน ้าส าหรบัประชาชนได้อุปโภคบรโิภค  โดย
พฒันาแหล่งน ้าทีม่อียู่เดมิใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
                           5.2  สนับสนุน  ส่งเสรมิ  ประสานงานกบัหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง  เพื่อให้
เกดิโครงการจดัหาแหล่งน ้า แห่งใหม่  เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดกบัพีน้่องประชาชนชาวต าบลบุ่งแกว้ 

                          6.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนเศรษฐกิจ 
                            6.1 แนวทางการพฒันา  สง่เสรมิและพฒันาอาชพีใหแ้ก่ประชาชน 



                         7.ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำด้ำนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมและกำรผงัเมือง 
     ส่งเสรมิการปลูกป่าธรรมชาต ิ การปลูกป่าบรเิวณที่สาธารณะ  การสรา้งจติส านึกในการรกัธรรมชาติ
และ 
     สิง่แวดล้อมไม่ว่า จะเป็นการจดัสิง่แวดล้อมการทิ้งขยะ  การรณรงค์การคดัแยกขยะ  การจดัเก็บขยะ
และสิง่ 
     ปฏกิูล  การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่วเป็นตน้      

  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุ่งแกว้ไดด้ าเนินงานต่าง ๆ  ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564  เพือ่แกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชน  และพฒันาองคก์รใหเ้กดิความมัง่คงในการพฒันาเพือ่ใหค้วาม
เป็นอยู่ 
ของประชาชนดขีึน้ซึง่ผลจากการด าเนินงาน  ผลทีไ่ดร้บัมดีงันี้ 

1.ประชาชนมนี ้าประปาใชทุ้กครวัเรอืน 
  2.ประชาชนมไีฟฟ้าใชทุ้กครวัเรอืน 
  3.ประชาชนมถีนนใชใ้นการสญัจรไปมาไดส้ะดวก 
  4.เดก็ ๆ  ไดร้บัการศกึษาทุกคน  และความช่วยเหลอืในดา้นต่างๆ 
  5.ผูส้งูอายุ   ผูพ้กิาร  ผูป่้วยเอดส ์ ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืเบีย้ยงัชพีทุกคน 
  6.ผูด้อ้ยโอกาสและผูย้ากไรไ้ดร้บัความช่วยเหลอื 
  7.ประชาชนไดร้บัความช่วยเหลอืจากสาธารณะภยั 
  8.ประชาชนไดร้บัการควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อทีถู่กวธิี 
  9.สง่เสรมิสุขภาพประชาชนดา้น  ร่างกาย  จติใจ  และสงัคม 
  10. ขยะในชุมชนมวีธิกีารจดัการทีถู่กตอ้ง 
  11.ประชาชนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการสาธารณสุข 
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  12.ประชาชนไดร้บัความรูเ้กี่ยวกบัการป้องกนัภยั 
  13.ประชาชนไดม้สีว่นร่วมในการด าเนินงานต่าง ๆ 
  14.ประชาชนไดร้บับรกิารจากงานบรกิารต่าง ๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลดว้ย
ความ 
                          สะดวก 
  15.มกีารสบืสานศลิปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถิน่ 
  16.การป้องกนัไฟป่าทุกปีลดปัญหาไฟไหมป่้า 
  17.ประชาชนไดร้บับรกิารรถแพทยฉุ์กเฉิน 

ส ำหรบัในปีงบประมำณ  พ.ศ.2561  ผลท่ีคำดว่ำจะได้รบัเพ่ิมขึ้น  มีดงัน้ี 
  1.มแีหล่งน ้าเพิม่มากขึน้ 
  2.มถีนนเพิม่มากขึน้ 
  3.ประชาชนไดร้บัการฝึกอบรมอาชพีเพือ่น าไปประกอบอาชพี 



2 ผลกระทบในการด าเนินการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 
สามารถด าเนินการไดต้ามทีป่ระชาชนตอ้งการเฉลีย่  รอ้ยละ  94 % ซึง่การด าเนินงานนัน้กส็ามารถ
สง่ผลกระทบในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบล  ดงันี้ 
  1.การก่อสรา้งถนนเพิม่ขึน้  ท าใหก้ารระบายน ้าไดช้า้เกดิน ้าท่วมขงัในบางจุด  ท าให้
ตอ้งเร่งก่อสรา้งรางระบายน ้าเพิม่ขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  2.การพฒันาเจรญิขึน้ท าใหก้ารระบายน ้าไดช้า้เกดิน ้าท่วมขงัในบางจุด  ท าใหต้อ้งเร่ง
ก่อสรา้งรางระบายน ้าเพิม่ขึน้เพือ่แกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
  3.ประชาชนเพิม่มากขึน้แต่หน่วยงานบรกิารดา้นสาธารณสุขมไีม่เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการท าใหไ้ม่ไดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิาร 

4.การก่อสรา้งทางระบายน ้าสามารถระบายน ้าได ้ แต่ผลกระทบคอืปลายทางทีเ่ป็น
พืน้ที ่

การเกษตรรบัความเสยีหาย  เพาะปลูกไม่ไดเ้ป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคต่าง ๆ 
  5.การจดัการแหล่งน ้าไม่เพยีงพอต่อการท าเกษตรกรรมของประชาชน  เนื่องจากการ
บรหิารจดัการตน้น ้าหาแหล่งน ้ากกัเกบ็น ้าไม่ได้ 
  6.ประชากรเพิม่ขึน้สง่ผลใหเ้กดิขยะจ านวนมาก  แต่ไม่มวีธิกี าจดัทีถู่กต้อง 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานทีผ่่านมาและแนวทางการแกไ้ขปีงบประมาณ   
พ.ศ.2564               
  ปัญหำ 
  1.เจา้หน้าทีย่งัขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องของระเบยีบ  กฎหมาย  เท่าทีค่วร 
  2.เครื่องมอื  เครื่องใช ้ เทคโนโลยใีนการท างานมไีม่เพยีงพอและไม่ทนัสมยั 
  3.ประชาชนในเขตมปัีญหาทีจ่ะตอ้งแกไ้ขอยู่เป็นจ านวนมาก 
  4.ประชาชนมคีวามตอ้งการซึง่ความตอ้งการดงักล่าวมเีป็นจ านวนมาก 
  5.ประชาชนยงัเขา้ใจขอบเขตอ านาจหน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทีจ่ะสามารถ
ด าเนินการได ้
  อปุสรรค 
  1.การขาดความรูเ้รื่องระเบยีบ  กฎหมาย  อกีทัง้  เครื่องมอื  เครื่องใช ้ เทคโนโลยใีน
การท างานมไีม่ เพยีงพอและไม่ทนัสมยั  ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิง่ 
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  2.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมงีบประมาณไม่เพยีงพอต่อการด าเนินงานแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชน 
  3.องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสามารถด าเนินการไดเ้ฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 

แนวทำงแก้ไข 
  1.กำรด ำเนินงำนขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล 



  1)การจดัท าแผนพฒันาสามปีควรพจิารณาใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันามาเป็นกรอบใน
การจดัท าแผนพฒันาสามปีและใหม้คีวามสอดคลอ้งกนั 
  2)การด าเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรจะใหเ้ป็นไปตามแผนพฒันาสามปี  
กล่าวคอืควรจะพจิารณาโครงการ/กจิกรรม  ทีบ่รรจุในแผนพฒันาสามปีมาพจิารณาด าเนินการ 
  3)ไม่ควรบรรจุโครงการ/กจิกรรม  ทีไ่ม่อยู่ในอ านาจหน้าทีใ่นแผนพฒันาสามปี 
  4)ควรพจิารณาโครงการ/กจิกรรมทีส่ามารถด าเนินการไดใ้นปีงบประมาณนัน้ 
  5)ควรพจิารณาด าเนินการงานโครงการ/กจิกรรมทีป่ระชาชนไดร้บัความเดอืดรอ้นมาก
ทีสุ่ด 
  2.กำรบริกำรประชำชน 
  1)ควรจดัใหม้สีถานทีใ่นการใหบ้รกิารประชาชนอย่างพอเพยีง  เช่น  มจุีดบรกิารและ
เกา้อีเ้พยีงพอ  สะดวก  สะอาด  และมเีจา้หน้าทีค่อยใหค้ าแนะน าทีด่ี 
  2)ควรพจิารณาจดับรกิารประชาชนในเชงิรุกมากขึน้  เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความ
สะดวก  รวดเรว็และถูกตอ้ง  ในการบรกิารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
  3)เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลควรยิม้แยม้  แจ่มใส  และพดูจาสุภาพต่อ
ประชาชน 
  4)ควรสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างองคก์ารรหิารสว่นต าบลกบัประชาชน  เพือ่ใหเ้กดิ
ความเขา้ใจ 
  5)ควรสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหเ้กดิขึน้กบัองคก์ารบรหิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


