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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ ข้อ ๓๐  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๓)  ที่
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกทราบ  คณะกรรมการหวังว่า
รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
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1 
ส่วนที่ 1 
บทน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดย
คณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการและติดตามและประเมินผลเอง  หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการฯ ก าหนดก็ได้ 
และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหา ร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคระกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  การติดตามถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการท างาน  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 
ในส่วนของ “การประเมินผล” เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้
จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  อัน
เป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จของแผนงานที่
ก าหนดไว้หรือไม่   อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด  
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มีความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย เชื่อถือได้ 

1.ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผน 
      เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  
นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนด
ไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้
ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   
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2 
เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบาย
ของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่
เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือ
องค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุด
คือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

2.ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็
ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงใดก็
คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้ าหน่วยงานจัดท า
งบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติ
ต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่
มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
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๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือ 
เงินกู้ กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับ
ให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่ นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     

3.วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควร
ด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใดจึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1.เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ซึ่งจะต้องช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2.เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการด าเนินงาน 
ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ก าหนดไว้ 
3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่
ไมเ่หมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
4.เพ่ือทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
5.เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ทุกระดับขององค์การ
บริหารส่วนต าบลปากแพรก ที่จะต้องผลักดันให้เกิดการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนภายในต าบลปาก
แพรกหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
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6.เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/
โครงการของส านัก กอง ฝ่ายต่างๆในปีงบประมาณ 2563 

4. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561    ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตาม (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561   
ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  
ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑2 (๓)    
ขัน้ตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกัน
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ 
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กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑3 
(๕)   
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5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

ผงัขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ตดิตามและ
ประเมนิผล

แผนพฒันาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมนิผลแผนพฒันา 

ก าหนดแนวทาง วธีิการในการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา 
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➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในหารติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 
๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) 
(1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง    
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
ภายในวันที่ 30 ธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
5.2 ความสอดคล้อง (relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ หรือผลผลิต ที่ได้
ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
5.3 ความพอเพียง (adequacy)  ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 
คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่ จริงในองค์การบริหารส่วน
ต าบลปากแพรกมาปฏิบัติงาน 
5.4  ความก้าวหน้า  (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆจะวัดจากรายการที่เป็นโครงการ
ในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
5.5 ประสิทธิภาพ (Effeciency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริง
กับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
5.6 ประสิทธิผล(Effectiveness)เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต(Outcome and 
Output)ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่
ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
6. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ก าหนด
ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มี
องค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   
  (๒)  เครื่องมือ  
  (๓)  กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ  
6.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือ
ควบคุมความฝันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 
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(2) การส ารวจ(survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก( record) สังเกต
(observe)หรือ วัด (measurement)โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้ที่มีส่วน
ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม 
ความต้องการซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
7. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   
๗.๑  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะต้องด าเนินการการวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      ในเชิงปริมาณ   
(๑.๑)  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 
(๑.๒)  ข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)      
(๒)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)  มีการวัดผลดังนี้   
(๒.๑)  แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)        
(๒.๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ   เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
(๒.๓)  การติดตามและประเมินผลโครงการตาม  Kpis (Key Performance Indicator) และผลกระทบ (Impact)  
ด าเนินการติดตามประเมินผลรายโครงการ  โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตาม
โครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบ
และวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม 
(๒.๔)  การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม  โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกใน
ภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  
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8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากร
ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 
๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 
๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะ
น าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบายไป
ปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      
๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควร
จะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะ
ท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป 
ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย9.คณะก 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
๑ นายจรัญ  ฉิมเรือง ส.อบต.ม.4 
๒ นางเนตรนภา ดวงภักดี ส.อบต.ม.13  
๓ นายสุชาติ พินิจ ส.อบต.ม.16 
๔ นายส าเริง   ด าสุข ผู้แทนประชาคม ม.6  
๕ นายพนัส   วิชัยดิษฐ ผู้แทนประชาคม  ม.15  
๖ นายธนากรณ์ สงฤทธิ์     ผอ.รร.อตุสาหกรรมป่าไม้9 
๗ นายนิรุตน์  อ่อนทอง         นักวิชาการพัฒนาชุมชนฯ  
๘ นางสาวปรีดา ซ้วนลิ่ม           ผอ.กองการศึกษา 
๙ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย          ผอ.กองช่าง 

๑๐ นายสมพล แปะหลง            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑ นายเสน่ห์     อ่อนแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

 
10 คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

๑ นางสาวมณฑา  อินณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
2. จ.อ.ดนัยณัฐ  รัตนภูมี หัวหน้าส านักปลัด 
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ส่วนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร์ 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถ
ในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  
(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างม 
คุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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11 
๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะ
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวงหรือ
เทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  
แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) ประกอบด้วย  ๘ 
ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จัก
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 
๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง   
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๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น
แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ
ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่อง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคค.ี..” 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล และผู้
ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน การปราบปรามและ
จับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
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๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พัก
อาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและ
สถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที และติดตาม
ดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมี
กลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่
ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการ
ต่อสู้กับยาเสพติด 
๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูก
จิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดังนี ้
๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 
๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่
ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
หรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
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๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  6.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
1) วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “เมืองศูนย์กลางการเกษตร และพืชเศรษฐกิจของประเทศ ที่เติบโตอย่างมั่นคง 
บนพื้นฐานของชุมชนเข้มแข็ง และเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืน” 
2) พันธกิจ (Mission) 
  1. สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการการเกษตร สัตว์น้ าและพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / 
ปาล์มน้ ามัน) ของกลุ่มจังหวัด ให้มีคุณภาพแบบครบวงจร 
  2. พัฒนาระบบการท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน โดยการผสานเชื่อมโยงกับกลุ่มอันดา
มันและเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นระดับโลก 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการร่วมสร้างกลุ่มจังหวัดสู่เมืองสีเขียว 
ที่มีระบบชุมชนเข้มแข็งบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4. เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการขนส่งสินค้า รองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
3) เป้าประสงค์รวม (Objectives) 
  1. สร้างความม่ันคง มัง่คั่ง แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด 
ด้วยระบบการบริหารจัดการการเกษตร และพืชเศรษฐกิจ (ยางพารา / ปาล์มน้ ามัน ) ที่มีประสิทธิภาพ 
  2. ยกระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้เป็นแหล่งผลิต แหล่งการค้า แหล่งเรียนรู้ 
การพัฒนายางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด สู่การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
  4. สร้างและพัฒนากลุ่มจังหวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน (Green Area) 
  5. จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคมและสาธารณูปโภค ให้มีศักยภาพในการรองรับ 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในทุกๆด้าน 
4) ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิต แปรรูปและ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจยางพาราและ 
 ปาล์มน้ ามันที่มีคุณภาพแบบครบวงจร 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การท่องเที่ยวนานาชาติที่ยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการเกษตรที่มีศักยภาพในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง (ข้าว , 
ไม้ผล ,ปศุสัตว์ ,ประมง) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสู่เมืองสีเขียว ชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการคมนาคม และการโลจิสติกส์ 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 7.1 แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
➢ พัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี (พ.ศ.2558 – 2561) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 “เมืองเกษตรคุณภาพ การท่องเที่ยวยั่งยืน สังคมเป็นสุข” 
เป้าประสงค์รวม 
เพ่ิมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวและการขนส่งโลจิสติกส์ 
สู่สังคมเป็นสุขด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มีฐานทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้มที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ประกอบด้วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มูลค่าทางเศรษฐกิจของยางพาราและปาล์มน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้น 
สินค้าเกษตรมีคุณภาพปลอดภัยระดับมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 จังหวัดมีการจัดการศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสอดคล้องกระแสโลก 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ของจังหวัดมีศักยภาพในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตท่ีดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวหลักมีความปลอดภัยและสงบสุข 
เยาวชนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ประชาชนมีสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่ม่ังคงและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ชุมชนและเมืองท่องเที่ยวหลักมีสภาพแวดล้มที่ดี 
พ้ืนที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน (ป่าบก ป่าชายเลน) 
ชุมชนเสี่ยงภัยมีความพร้อมในการจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัย 
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๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 
  8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 – 
2563 ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์ 
 “โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
พันธกิจ 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม 
บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค 
ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ และยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อประเทศ 
ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
พัฒนาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไฟฟ้าแสงสว่าง การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการบริหารจัดการ
น้ า 
ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนา 
ส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์ และสาธารณสุข 
ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา 
การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ การลงทุน และพาณิชกรรม 
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความสมานฉันท์ ให้สังคมสงบสุข 
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ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
9.ทิศทางการพัฒนาอ าเภอ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เชื่อมโยงระบบขนส่งสินค้าและจัดบริการแก่นักท่องเที่ยวโดยภาครัฐและเอกชนมี
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งบูรณาการร่วมกัน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถานที่ท่องเที่ยวและประเพณีต่าง ๆ 
กิจกรรมการท่องเที่ยวในอ าเภอดอนสักเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย 
 กลยุทธ์ : พัฒนาแหล่งข้อมูลข่าวสารให้เข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลาย 
 กลยุทธ์ : ประชาสัมพันธ์ให้ความน่าสนใจในทุกกิจกรรม  ประเพณีท่ีจัดขึ้น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มีการจัดการระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงทุกพ้ืนที่และมีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ : พัฒนา  ปรับปรุงสถานที่ต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพในการใช้งานและ
ให้บริการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรหน่วยงานภาคประชาชนให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ทุกหน่วยงานมีความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
 กลยุทธ์ : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพบริการด้วยความประทับใจ 
 กลยุทธ์ : มีสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก  ครบครัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารภาคการเกษตรเชิงคุณภาพแบบครบวงจรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ : ส่งเสริมการเรียนรู้  การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ : พัฒนาอาชีพ  สร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
สินค้าทางการเกษตรมีกลไกการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมผลผลิต/มูลค่า 
 กลยุทธ์ : พัฒนา/เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ครบวงจร 
 กลยุทธ์ : จัดหาตลาดกลางรองรับการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและแรงงานทางการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างกลไกการเรียนรู้สู่ชุมชนเข้มแข็งในการจัดการภัยคุกคาม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มีระบบการจัดการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนห่างไกลยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ : ป้องกันและรณรงค์ให้ทุกพ้ืนที่ปลอดยาเสพติด 
 กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้าน/ร.ร.ห่างไกลยาเสพติด 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
มีระบบการจัดการขยะที่ได้มาตรฐาน  ปลอดภัยไร้มลภาวะ 
 กลยุทธ์ : รณรงค์การลดใช้ขยะที่ย่อยสลายยาก 
 กลยุทธ์ : สร้างจิตส านึกให้รู้จักการก าจัดขยะจากต้นทาง 
สรุป 
จากนโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และอ าเภอ  จะเห็นได้ว่าทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด ระดับ
จังหวัด และระดับอ าเภอ จะให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน และทุกภาคส่วน และ
การด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จึงมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อนโยบาย และทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด  ฯ ข้างต้น โดยการจัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือปลูกฝังเด็กเล็กให้รู้จักวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับ และเห็นความส าคัญของท้องถิ่นตนเอง 
10. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.1 วิสัยทัศน์  
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่
จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 “ปากแพรกประตูสู่การท่องเที่ยว การเกษตรก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีสุข  
ตามวิถีพอเพียง 
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พันธกิจ 
4.1 จัดให้มีน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4.2 จัดให้มีระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ป้องกันความเสียหายในอนาคต 
4.3 จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งต าบลและยกระดับถนนสายหลัก  ให้เป็นมาตรฐาน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องให้ครบวงจร 
4.5 ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายการเทคโนโลยีประจ าต าบล เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
การเกษตรอย่างครบวงจร 
4.6 การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.7 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจ าเป็น 
4.8 ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน 
4.9 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้อย่างทั่วถึง 
4.10 จัดสรรอาหารเสริม(นม) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหาร จัดการ 
4.11 สนับสนุนงบประมาณและวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อน   ปฐมวัย 
4.12 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 
4.13 ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงศาสนา 
4.14 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
4.15 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่ดี สะดวก 
และรวดเร็ว 
4.16 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
4.17 สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย 
4.18 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริหาร และพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา 
 5.1 เพ่ือพัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลปากแพรกให้ดีข้ึนในทุกๆด้าน 
5.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลปากแพรกให้เป็นสถานที่ที่สวยงามประทับใจแก่ นักท่องเที่ยว 
 5.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
.  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต    

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
  .  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                                 
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แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้านนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.1.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 1.2.แผนงานเคหะและชุมชน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 2.1.แผนงานการเกษตร 

2.2.แผนงานการพาณิชย์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 3.1.แผนงานการศึกษา 
 3.2.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 3.3.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3.4.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 3.5.แผนงานสาธารณสุข 
 3.6.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 3.7.แผนงานงบกลาง 

3.8.แผนงานการเกษตร 
3.9.แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
 4.1.แผนงานเคหะและชุมชน 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 6.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน 
6.3.แผนงานเคหะและชุมชน 
 6.4.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส   การพัฒนา 

              ในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT   Analysis 
  1)  ข้อมูล    SWOT  Analysis  ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
จุดแข็ง  (Strength : S) 
1.  ที่ตั้งเป็นที่ราบสูงและที่ราบต่ าบางส่วน 
2. เป็นเส้นทางหยุดพักระหว่างเดินทางของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเกาะสมุย,เกาะพะงัน 
3. มีผลผลิตการเกษตรมากมายเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพหรือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
 4. สามารถสร้างงานอาชีพการค้าขายผลผลิตการเกษตรแก่นักท่องเที่ยวและนักลงทุน 
 5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและยังคงเป็นธรรมชาติอยู่ 
จุดอ่อน  (Weaknesses : W)         
1. ระบบคมนาคมประสบปัญหาน้ ากัดเซาะผิวจราจรท าให้การคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน สู่อ าเภอสู่จังหวัดไม่
สะดวก 
 2. ขาดการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในการสร้างรายได้และการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าเพ่ิม
ด้านต่าง ๆ 
 3. เกษตรกรยังขาดการรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาคุณภาพและแปรรูปผลผลิตและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานเท่าท่ีควร 
 4. ยังไม่มีตลาดกลางเพื่อการเกษตร  เพื่อเป็นที่รวมผลผลิตเพ่ือจ าหน่ายและส่งขาย 
โอกาส   (Opportunities : O) 
 1.รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
 2.รัฐบาลได้กระจายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
 3.มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น  เกาะสมุย เกาะพงัน  และหมู่เกาะต่าง ๆ  ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องผ่าน
เส้นทางของต าบลปากแพรก ไปยังหมู่เกาะเหล่านั้น 
4.มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ น้ าตกวิภาวดีและน้ าตกกลางทอง 
อุปสรรค  (Threats : T) 
1.สภาพดินฟ้าอากาศไม่เหมาะสมบางปีแห้งแล้งบางปีฝนตกหนัก ท าให้พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 
2.ขาดพ้ืนที่ส าหรับจัดกิจการสาธารณะต่าง ๆ  เช่น  ที่ทิ้งขยะ  สวนสาธารณ 
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  การ
ส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  
โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนา 
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เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงขึ้น เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือ อบต.จะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท า
แบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
พันธกิจ 
4.1 จัดให้มีน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
4.2 จัดให้มีระบบป้องกันน้ าท่วมและระบบระบายน้ า ป้องกันความเสียหายในอนาคต 
4.3 จัดให้มีไฟฟ้าทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าแสงสว่างทั่วทั้งต าบลและยกระดับถนนสายหลัก  ให้เป็นมาตรฐาน 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชน และรายได้เสริมอย่างต่อเนื่องให้ครบวงจร 
4.5 ส่งเสริมการสนับสนุนการถ่ายการเทคโนโลยีประจ าต าบล เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร 
การเกษตรอย่างครบวงจร 
4.6 การจัดการแข่งขันทักษะตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.7 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานของนักเรียนตามความจ าเป็น 
4.8 ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นการเรียนรู้ของชุมชน 
4.9 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้อย่างทั่วถึง 
4.10 จัดสรรอาหารเสริม(นม) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านการศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน การบริหารจัดการ 
4.11 สนับสนุนงบประมาณและวัสดุ-อุปกรณ์ การเรียนการสอนและเตรียมความพร้อมให้เด็กก่อน   ปฐมวัย 
4.12 สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาส 
4.13 ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงศาสนา 
4.14 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส 
4.15 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่ดี สะดวก 
และรวดเร็ว 
4.16 สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างทั่วถึง
4.17 สนับสนุนการรณรงค์และควบคุมโรคติดต่อต่างๆ ส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์ไทย 
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4.18 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตัดสินใจในการบริหาร และพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 5.1 เพ่ือพัฒนาการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 
 5.2 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลปากแพรกให้ดีขึ้นในทุกๆด้าน 
 5.3 เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของต าบลปากแพรกให้เป็นสถานที่ที่สวยงามประทับใจแก่ นักท่องเที่ยว 
 5.4 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยมีสาระส าคัญที่
จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งจัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งต าบล
ทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม โดยมีภารกิจหลัก และภารกิจรองท่ีต้องด าเนินการ  ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ .๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๖ ) พ .ศ . ๒๕๕๒ และตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ และ
กฎหมายอ่ืน  อีกทั้งภารกิจที่ต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  รวมทั้งภารกิจถ่ายโอน
จากหน่วยงานราชการต่างๆ  ภารกิจเกี่ยวกับการบริการสาธารณะเพ่ิมมากขึ้นตามปัญหา และความต้องการของ
ประชาชน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง    
จากภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ปากแพรกได้รับการปรับจากองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล 
ขนาดกลาง  และในการปรับเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางนั้น  ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จะก าหนดเป็นระดับ ๗ หรือ ๖  โดยในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกมีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล) ระดับ ๘ โดยมีรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับ 6  
เป็นผู้ช่วยปฏิบัติราชการตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  เพ่ือเป็นผู้ช่วยปลัดองค์การบริหารส่ วน
ต าบลในการกลั่นกรองงาน  รักษาคุณภาพงาน การสั่งการ การควบคุม การตรวจสอบในระดับสูง  การน านโยบาย
ของผู้บริหารไปสู่การปฏิบัติ การประสานงาน  การรองรับภารกิจถ่ายโอน  การจัดบริการสาธารณะที่หน่วยราชการ
อ่ืนๆ  บูรณาการท างานร่วมกัน  การติดตามประเมินผลการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ  ตามแนวทางการด าเนินงานของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  คือ   

๑.  การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน   โดย
การสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ  ตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐   จั ดประชุ มประชาคม เ พ่ื อการว า งแผนการด า เ นิ น ง านขององค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วนต า บล   
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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๒. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยยึดการบริหารแบบบูรณาการ ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า ที ่
สามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน  ,สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  สนับสนุนให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต   
 ๓. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  โดยการสนับสนุนให้ก าหนดระยะเวลาแล้ว
เสร็จของงาน  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  การสนับสนุนให้มีการก าหนดกระบวนการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
 ๔. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น  โดยลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่
เป็นอยู่เดิม มีการมอบอ านาจการตัดสินใจให้กับปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หรือรองปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเวบไซต์ เพ่ือช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 ๕. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  การจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็น
ของงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงาน  งบประมาณ และปรับปรุงข้อบัญญัติต่างๆให้เหมาะสม และเป็นปัจจุบัน 
 ๖.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด  หากมีข้อผิดพลาดจะได้น ามาปรับปรุงการปฏิบัติราชการต่อไป 
 ๗. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  โดยการสร้างระบบการตรวจสอบ ติดตาม  วัดผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 
แนวทางพัฒนา อบต. นอกจากก าหนดแนวทางการพัฒนาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แล้วนั้นต้องพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ตามนโยบายการบริหารของ  นายปราโมทย์  เพชรรัตน์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ในวันที่  13  ธันวาคม  ๒๕๕4  เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกดังต่อไปนี้  
 1.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       -  พัฒนาและปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐานและใช้การได้ดีในทุกฤดูกาล 
       -  เร่งรัดขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
             -  พัฒนาการปรับปรุงการระบายน้ า สร้างท่อกลม ท่อเหลี่ยม เพ่ือป้องกันการเกิดอุทกภัย 
       -  พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตประปาภูมิภาค, บ่อบาดาล เพ่ือบริการประชาชน 
 2.  ด้านเศรษฐกิจ (กลุ่มองค์กรต่าง ๆ) 
       -  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตรและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพและเพ่ิมปริมาณผลผลิตให้
มากยิ่งขึ้น 
       -  ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมกลุ่มองค์กรพัฒนาสตรีอย่างท่ัวถึง 
       -  สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในกระบวนการผลิต 
       -  ส่งเสริมกลุ่มจัดท าผลิตภัณฑ์อย่างมีฝีมือและเพ่ิมก าลังการผลิตจัดจ าหน่ายเพื่อเพ่ิมรายได้ 
       -  จัดตั้งศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตจากทุกหมู่บ้าน 
       -  สนับสนุนและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
       -  ฟ้ืนฟูศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรกรรมต าบล 
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3.  ด้านสังคม (กลุ่มผู้สูงอายุ) 
       -  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุทุกชุมชน ให้เป็นวัฒนธรรมชุมชนอย่างแท้จริง 
       -  จัดกิจกรรมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุอย่างหลากหลาย 
       -  จัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านเรือน 
       -  จัดเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม 

      อสม. 
       -  สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ทุกหมู่บ้าน 
             -  สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) 
       อปพร. 
       -  สนับสนุนอปพร. ให้มีระบบสื่อสารครอบคลุมทั้งต าบล พร้อมทั้งจัดท าชุดอุปกรณ์ การให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทันสมัยและเพียงพอ 
                -  จัดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที 
       -  จัดฝึกอบรมสมาชิกอปพร. อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
       -  สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเบี้ยเลี้ยงให้แก่สมาชิกอปพร. ตามที่กฎหมายก าหนดและตามค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
   4.  ด้านสาธารณูปโภค 
         -  จัดระบบการจัดเก็บขยะอย่างมีระเบียบและมีประสิทธิภาพโดยวิธีการจัดเก็บขยะเวลากลางคืน 
       -  รณรงค์แยกขยะเปียกและขยะแห้งเพ่ือง่ายต่อการก าจัดและการรีไซเคิล เพ่ือลดภาวะโลกร้อน 
       -  ส่งเสริมโครงการจัดท าน้ าหมักชีวภาพ (Em.) ทุกหมู่บ้าน     

5. ด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรมและการกีฬา 
       -  สนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศ ในวันเสาร์-อาทิตย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน
 ทุกระดับชั้นเพื่อเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซี่ยน ปี 2558 
       -  จัดสร้างห้องสมุดมีชีวิต ค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
       -  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเรียน
ระดับประถมต่อไป 
       -  สนับสนุนกีฬา นักเรียน เยาวชนทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
       -  จัดการแข่งขันกีฬาต าบล โดยเน้นรูปแบบกีฬาพ้ืนบ้าน เพ่ือเชื่อมความสามัคคี 
       -  สนับสนุนการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชน (เครื่องออกก าลังกาย) 
       -  สร้างระบบน้ าดื่มสะอาดบริการให้ทั่วถึงทุกโรงเรียนและทุกชุมชนเพ่ือก้าวสู่ระบบประปา 
น้ าดื่ม ได้ในอนาคต 
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6. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
       -  จัดท าแผนชุมชนและท าแผนพัฒนาผ่านเวทีประชาคมในทุกระดับ 
       -  จัดให้มีการประชุมร่วมประชาคมทุกหมู่บ้านทุกโครงการ 
      -  ส่งเสริมการประชุมร่วมกันของประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกับผู้บริหารเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ  
       -  จัดรายการ อบต.พบประชาชน ทางวิทยุชุมชน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
       -  จัดท าวีซีดีบันทึกเสียงการประชุม การประชุมสภาเพ่ือแจกจ่ายทุกหมู่บ้าน 
       -  จัดท าวารสารรายเดือน/หนังสือพิมพ์ อบต.รายเดือน 

7. การท่องเที่ยว 
       -  ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว เช่น น้ าตกวิภาวดี และน้ าตกกลางทอง ให้เป็นสถานที่น่า 
  ท่องเที่ยวพร้อมกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือดึงนักท่องเที่ยวสู่ชุมชน 
       -  ส่งเสริมพัฒนาสถานที่สาธารณะที่มีอยู่ในต าบลปากแพรก และพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

8. ประเพณี และวัฒนธรรม 
       -  ส่งเสริมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       -  ส่งเสริมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์นโยบายเร่งด่วน 
  1. เร่งขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนในทุกหมู่บ้านของต าบลปากแพรก 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลปากแพรกให้เป็นสถานที่น่าท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ  และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
  3. ด าเนินกิจกรรมการจัดตั้งอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถึงบ้านเรือน 
  4. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านขยายเขตประปาภูมิภาค บ่อบาดาลเพ่ือบริการประชาชนในเขต
ต าบลปากแพรกให้ครอบคลุม 
  5. ปรับปรุงและขยายสถานที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกเพ่ือรองรับการเข้ามา
ใช้บริการของประชาชนและหน่วยงานอื่น  
    
สรุป 
จากนโยบายการพัฒนาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  จะเห็นได้ว่าผู้บริหารเน้นในเรื่อง
การจัดให้มีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ภายใต้ระบบการศึกษาที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ โดยมีอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันที่มีคุณภาพและเพียงพอ เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จะต้องได้รับการสืบทอดและท านุบ ารุงไว้อย่างหวงแหนและเต็มศักยภาพ 
ดังนั้น งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อนโยบาย ฯ ข้างต้น โดยการพัฒนา
ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัด และการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือส่งเสริมให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ให้
มีรู้จักวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น อีกทั้งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับสิ่งที่ดีงามและเห็นถึงความส าคัญของท้องถิ่นตนเอง 
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ส่วนที่ 3  

สรุปผลการด าเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ประจ าปี 2564 
เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 

แบบที่ ๑     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ 

  

ส่วนที่ ๒ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

๑๐. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๑๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๑๒. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๑๓. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
๑๔. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด 

  

๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๑๗. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๑๘. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก     
 
ค าชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนพฒันาท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานทุก ๆ สิน้ปี  
เร่ิมตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธนัวาคม หรอืไตรมาสที่ ๑  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
๑. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
๒. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 
 (๑) ไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม - ธันวาคม)  (๒) ไตรมาส ๒ ( มกราคม - มีนาคม) 
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)  (๔) ไตรมาส ๔ ( กรกฎาคม - กันยายน) 
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๓. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕65 ) ปีงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ าน
วน 

งบประมาณ จ าน
วน 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

งบประมา
ณ 

จ าน
วน 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

10
5 

180,810,
000 

79 74,835,
000 

48 44,294,
000 

55 41.466,
000 

25 32,510,0
00 

๒. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

8 4,433,20
0 

7 4,333,2
00 

5 443,20
0 

5 443,20
0 

8 4,430,00
0 

๓.  การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

66 72,093,6
00 

43 65,890,
600 

41 65,080,
600 

39 64,160,
600 

67 5,523,65
0 

๔. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

8 6,870,00
0 

2 1,100,0
00 

3 300,00
0 

2 1,200,0
00 

3 850,000 

๕. การพัฒนา
ด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 4,750,00
0 

7 4,750,0
00 

7 4,750,0
00 

7 4,750,0
00 

8 4,780,00
0 

๖. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง 

24 6,282,80
0 

14 4,382,8
00 

14 4,882,8
00 

12 3,390,0
00 

29 6,299,20
0 

รวม 21
8 

275,239,
600 

15
2 

4,382,8
00 

14 4,882,8
00 

12 3,390,0
00 

15
3 

105,503,
950 

 
4.จ านวนโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน  54  โครงการ งบประมาณ  39,891,810  บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 12 8,902,000 
๒. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 170,000 
๓.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 31 30,429,810 
๔. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว - - 
๕. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
๖. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 8 390,000 

รวม 54 39,891,810 
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5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ปี 2563 

ยุทธศาสตร ์
 

แผนการด าเนินงาน อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

๑. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

12 8,378,000 12 8,902,000 2 609,800 

๒. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

2 140,000 2 140,000 - - 

๓.  การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

20 29,759,010 20 29,759,010 9 24,812,856 

๔. การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

- - - - - - 

๕. การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 30,000 1 30,000 - - 

๖. การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมือง 

3 260,000 3 260,000 3 54,220 

รวม 38 38,567,010 38 38,567,010 14 25,476,876 
6.สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

จ านวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการ 

ที่อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวน
โครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จ านวน
โครงการ 
ทั้งหมด 

จ าน
วน 

ร้อยละ จ าน
วน 

ร้อย
ละ 

จ าน
วน 

ร้อยละ จ าน
วน 

ร้อยละ จ าน
วน 

ร้อย
ละ 

จ าน
วน 

ร้อย
ละ 

๑. การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2 64.2
9 

10 28.
58 

1 7.15 - - 15 50.
00 

28 35.
45 

๒. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

- 100.
00 

- - - - - - - - 2 28.
58 

๓.  การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

9 85.0
0 

11 15.
00 

- - 1 50.0
0 

- - 21 48.
84 

๔. การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

- - - - 1 100.
00 

- - - - 1 50.
00 

๕. การพัฒนา
ด้านการ

- - - - - - 1 100.
00 

- - 1 14.
29 
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จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมือง 

3 80.0
0 

- - - - - - 
 

- - 4 28.
58 

รวม 14 74.4
2 

21 16.
28 

2 4.66 2 4.66 14 32.
56 

57 96.
61 
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง:แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
งบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1.องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน......................................... 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
1.จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาและจ านวนโครงการที่ได้ปฎิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
โครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในแผน
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติเพ่ิมเติม 

(จ่ายขาดเงินสะสม,
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1.การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 164 12 9 14 
2.การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 8 3 2 - 
3.การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติ 88 31 17 - 
4.การพัฒนาดา้นการส่งเสริมการและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

6 - - - 

5.การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 - -  

6.การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการที่ดี 37 8 5 - 
รวม 277 54 36 14 
คิดเป็นร้อยละของโครงการ เฉพาะปี 2563 66.67 25.93 

 
หมายเหตุ 1. จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติเพ่ิมเติม  14  โครงการ คือโครงการที่ขอจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 8 โครงการ และโครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  6  โครงการ 
2.การจัดท างบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม(โครงการพัฒนา) ตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้ง
งบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน โครงการที่อนุมัติ จ านวน  59 โครงการ งบประมาณ  52,927,689  
บาท โครงการที่ได้ด าเนินการ จ านวน  53  โครงการ งบประมาณ  52,387,689 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

 
งบประมาณ  

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัดเวฬุวัน - บ้านนายเหว้ง  หมู่ที ่ 1 357,000 249,800 √   ข้อบัญญัต ิ
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายส านักสงฆ์ถ้ าคีรีวงค์ หมู่ที่ 2 605,000 360,000 √   ข้อบัญญัต ิ

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาเหมน ม.4 – เขต ม.8 863,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายป่าอม – เขาแดง หมู่ที่ 6 859,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอกช้าง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 7 843,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยประชาสรรค์ ม.9 863,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนางจิตร-สระน้ า หมู่ที่ 10 876,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควนช้างร้อง เชื่อมต่อ ม.2 ต.สี่ขีด  
หมู่ที่ 11 

726,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ า คศล. สายคลองน้อย-น้ าตก
กลางทอง หมู่ที่ 14 

1,201,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

10 โครงการบุกเบิกยกระดับถนน สาย ช่องแก้ว – บ่อวัว หมู่ที่ 15 585,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายอ่าวสิชล หมู่ที่ 16 899,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเขาหลวง หมู่ที่ 13 225,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาแร่ – ชลประทาน หมู่ที่ 3 337,000 336,500 √   จ่ายขาดเงิน
สะสม 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแช่เรือ หมู่ที่ 5 485,000 482,000 √   จ่ายขาดเงิน
สะสม 
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่    16   ตุลาคม 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

 
งบประมาณ  

แหล่งงบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนิน 
การแล้ว
เสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก - ป่าอม บ้านคลอง
คราม   หมู่ที่ 8 

1,590,000 1,300,000 √   จ่ายขาดเงินสะสม 

16 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเขาวง หมู่ที่ 12 1,485,000 1,200,000 √   จ่ายขาดเงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าแบบตัวยู ซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 274,000 273,000 √   จ่ายขาดเงินสะสม 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพานเกาะแตน หมู่ที่ 11 156,000 115,600 √   จ่ายขาดเงินสะสม 

19 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 จุดที่ 2 152,000 122,500 √   จ่ายขาดเงินสะสม 

20 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้นบ้านนายโชคดี ทุมรัตน์ หมู่ที่ 4 96,300 -   √ จ่ายขาดเงินสะสม 

21 โครงการ DLTV 24,200 24,200 √   อุดหนุนเฉพาะกิจ 

22 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็กมีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) รร.บ้านเขาพระอินทร์ 7,860,000   √  อุดหนุนเฉพาะกิจ 

23 ซ่อมสร้างถนนแอสฟสัติกคอนกรีต สายส านักสงฆ์บ้านคอกช้าง ม.5 477,600 -  √  อุดหนุนเฉพาะกิจ 

24 ซ่อมสร้างถนนแอสฟสัติกคอนกรีต ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายคอกช้าง-ดอนเสาธง ม.
5,7 

4,095,000 --  √  อุดหนุนเฉพาะกิจ 

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพาราสายป่าอม-เขา
แดง ม.6 

6,105,000 --  √  อุดหนุนเฉพาะกิจ 

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายบ่อลูกรัง-ดอนเสาธง หมู่ที่ 3,13 8,400,000 8,400,000 √   อุดหนุนเฉพาะกิจ 
27 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตสายเขาวง หมู่ที ่ 12 7,250,000 7,250,000 √   อุดหนุนเฉพาะกิจ 
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่   16   ตุลาคม 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

 
งบประมาณ  

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 70,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

2 โครงการส่งเสริมการเกษตร 70,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

 
สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูล ณ วันที่        ตุลาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการบริหารสถานศึกษา 3,330,010 2,682,166 √   ข้อบัญญัต ิ

2 ค่าอาหารเสริม(นม) 2,607,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

3 ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนในพ้ืนที่ 7 โรง 2,607,000 3,828,000 √   ข้อบัญญัต ิ

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกช้าง 300,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ

7 โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ รร.บ้านเขาพรอินทร์ 150,000 -  √  ข้อบัญญัต ิ
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูล ณ วันที่  16 ตุลาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
8 โครงการซ้อมแผนอัคคภีัย 30,000  15,145 √   ข้อบัญญัต ิ
9 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2563 150,000 122,745 √   ข้อบัญญัต ิ

10 โครงการจดังานประเพณสีงกรานต์ ประจ าปี 2563 50,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

11 โครงการส่งเสริมสืบสานศลิปวัฒนธรรมประเพณีภมูิปัญญาท้องถิ่น 100,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

12 โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑา เยาวชน ประชาชนภายในต าบลและอ าเภอ ประจ าปี 2562 500,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

13 โครงการร่วมจัดแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก 200,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

14 โครงการจดัส่งนักกีฬา(นักเรียน)เขา้ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพนัธ์อ าเภอดอนสัก 30,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

15 โครงการจดัส่งนักกีฬา(ประชาชน)เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อ าเภอดอนสัก 50,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

16 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ านวน 1,825 ราย 14,863,800 14,509,200 √   ข้อบัญญัต ิ

17 เบี้ยยังชีพคนพิการ  จ านวน  311 ราย 3,091,200 2,985,600 √   ข้อบัญญัต ิ

18 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 35 ราย 240,000 210,000 √   ข้อบัญญัต ิ

19 โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพต าบลปากแพรก 260,000 260,000 √   ข้อบัญญัต ิ

20 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลปากแพรก 200,000 200,000 √   ข้อบัญญัต ิ
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูล ณ วันที่  16 ตุลาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ งบประมาณ  เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
 -       

        

 
 

สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ  เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
1 โครงการรักษ์ป่า รักน้ า รักษาแผ่นดิน 30,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 
ล าดับ

ที ่
รายการ 

 
งบประมาณ  

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและบุคคลากรทางการศึกษา 100,000 12,070 √   ข้อบัญญัต ิ

2 โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง กลุม่อาชีพ กลุ่มองค์กรต่างๆ 100,000 -   √ ข้อบัญญัต ิ

3 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 60,000 47,150 √   ข้อบัญญัต ิ

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ(ส านักปลัด) จ านวน 1 เครื่อง 36,400 33,900 √   ข้อบัญญัต ิ

5 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 3 ตู้ (ส านักปลัด) 15,000 11,400 √   ข้อบัญญัต ิ

6 จัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ขาพับได้ จ านวน 6 ตัว (ส านักปลัด) 11,000 11,000 √   ข้อบัญญัต ิ

7 จัดซื้อโพเดียมไม้ จ านวน 1 ชุด (ส านักปลัด) 15,000 14,800 √   ข้อบัญญัต ิ

8 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ขนาด 2 บาน (มอก)จ านวน 8 ตู้ (กองคลัง) 44,000 44,000 √   ข้อบัญญัต ิ

9 จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก) จ านวน 5 ตู้ (กองคลัง) 39,500 35,000 √   ข้อบัญญัต ิ

10 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว(กองการศึกษา) 8,000 7,500 √   ข้อบัญญัต ิ

11 จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 3-4 จ านวน 4 ตัว (รร.บ้านเขาพระ
อินทร์) (กองการศึกษา) 

28,000 26,000 √   ข้อบัญญัต ิ

12 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานมีล้อเลื่อน(พนักพิงสูง) จ านวน 1 ตัว (กองการศึกษา) 5,000 4,800 √   ข้อบัญญัต ิ

13 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง (กองการศึกษา) 40,000 39,400 √    

14 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) 112,000 108,000 √    

15 จัดซื้อชั้นวางแฟ้มเหล็ก 2 จ านวน 1 ตู้ (กองการศึกษา) 4,000 4,000 √    
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
16 จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนชั้นประถมศึกษา (มี มอก) จ านวน 50 ชุด (กองการศึกษา) 120,000 117,500 √   ข้อบัญญัต ิ
17 จัดซื้อชุดรับแขก(โซฟาหนัง) จ านวน 1 ชุด (กองการศึกษา) 25,000 24,500 √   ข้อบัญญัต ิ

18 จัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็กพร้อมชั้นวางหนังสือ จ านวน 2 ตู้ 8,000 7,600 √   ข้อบัญญัต ิ

19 จัดซื้อตู้เสื้อผ้าบานเลื่อนกระจกใส จ านวน 2 ตู้(กองการศึกษา) 25,000 23,200 √   ข้อบัญญัต ิ

20 จัดซื้อตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก จ านวน 10 ตู้ (กองการศึกษา) 32,000 32,000 √   ข้อบัญญัต ิ

21 จัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ตัว (กองการศึกษา) 9,000 8,700 √   ข้อบัญญัต ิ

22 จัดซื้อโต๊ะท างานเหล็กพร้อมกระจก ระดับ 1-2 จ านวน  ตัว (กองการศึกษา) 7,000 4,800 √   ข้อบัญญัต ิ

23 จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จ านวน 12 ตัว (รร.บ้านเขาพระอินทร์) (กองการศึกษา) 14,400 11,976 √   ข้อบัญญัต ิ

24 จัดซื้อเครื่องพ่นยาแบบใช้แรงดันของเหลว จ านวน 1 เครื่อง (เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง)
(ส านักปลัด) 

16,800 12,000 √   ข้อบัญญัต ิ

25 จัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง)(ส านักปลัด) 45,000 38,000 √   ข้อบัญญัต ิ

26 จัดซื้อโปรเจคเตอร์ไร้สาย จ านวน 1 เครื่อง)(ส านักปลัด) 42,500 42,000 √   ข้อบัญญัต ิ

27 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซลจ านวน 1 ตัว(กองช่าง) 19,300 15,310 √   ข้อบัญญัต ิ

28 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพคอมแพค จ านวน 1 เครื่อง(กองการศึกษา) 20,000 17,990 √   ข้อบัญญัต ิ

29 จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก 
จ านวน 4 ชุด (ศพด.บ้านคลองกัด) 

128,000 128,000 √   ข้อบัญญัต ิ

30 จัดซื้อเครื่องมลัตมิีเดยีโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง รร.บ้านเขาพระอินทร์ (กองการศึกษา) 14,100 14,100 √   ข้อบัญญัต ิ

31 จัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง รร.บ้านเขาพระอินทร์ (กองการศึกษา) 13,000 13,000 √    
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

32 จัดซื้อถังแช่น้ าแข็ง จ านวน 1 ถัง ส านักปลัด 6,000 - √   ข้อบัญญัต ิ

33 จัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น/น้ าร้อน แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เครื่อง ศพด.บ้านคลอง
กัด (กองการศึกษา) 

50,200 52,000 √   ข้อบัญญัต ิ

34 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 2 เครื่อง (ส านักปลัด) 

30,000 29,850 √   ข้อบัญญัต ิ

35 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED จ านวน 1 เครื่อง(ส านักปลัด) 9,000 9,000 √   ข้อบัญญัต ิ

36 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที)จ านวน 1 เครื่อง(ส านักปลัด) 2,600 2,550 √   ข้อบัญญัต ิ

37 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 5 เครื่อง(ส านักปลัด) 12,500 12,400 √   ข้อบัญญัต ิ

38 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 4 เครื่อง(กองคลัง) 10,000 10,000 √   ข้อบัญญัต ิ

39 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง(กองการศึกษา) 22,000 21,800 √   ข้อบัญญัต ิ

40 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 *จ านวน 2 เครื่อง(กองการศึกษา) 90,000 89,550 √   ข้อบัญญัต ิ

41 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 
เครื่อง(กองการศึกษา) 

4,300 4,200 √   ข้อบัญญัต ิ

42 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง(กองการศึกษา) 2,600 2,550 √   ข้อบัญญัต ิ

43 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จ านวน 4 เครื่อง (กองการศึกษา) 10,000 9,920 √   ข้อบัญญัต ิ

44 จัดซื้อเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 130,000 128,000 √   ข้อบัญญัต ิ
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สรุปรายละเอียดรายจ่ายแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูล ณ วันที่  16  ตุลาคม 2563 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ 
 

งบประมาณ  
แหล่ง

งบประมาณ 
งบประมาณ เบิกจ่าย ด าเนินการ

แล้วเสร็จ 
ก าลัง
ด าเนิน 
การ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

45 จัดซื้อเรือไฟเบอร์ขนาด 10.5 ฟุต จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด) 110,000 110,000 √   ข้อบัญญัต ิ

46 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด (กองการศึกษา) 100,000 99,500 √   ข้อบัญญัต ิ

47 จัดซื้อถังลมขนาด 50 L จ านวน 1 ชุด (กองช่าง) 8,000 7,800 √   ข้อบัญญัต ิ

48 จัดซื้อปืนลมชนิดขาเดี่ยว F 30 จ านวน 1 ชุด (กองช่าง) 5,000 1,450 √   ข้อบัญญัต ิ

49 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ จ านวน 1 ชุด (กองช่าง) 5,200 3,800 √   ข้อบัญญัต ิ

50 จัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย จ านวน 1 ชุด (กองช่าง) 4,000 3,900 √   ข้อบัญญัต ิ

51 จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3 ระบบ 6,500 6,300 √   ข้อบัญญัต ิ

52 จัดซื้อปืนลมชนิดขาเดี่ยว ST 64 5,000 4ล300 √   ข้อบัญญัต ิ
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ผลการด าเนินงาน 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก ได้ด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ี ตลอดจน
โครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 

โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวัดเวฬุวัน-บ้านนายเหว้ง หมู่ที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ าแบบตัวยูซอยแหลมทอง หมู่ที่ 1 
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3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขาแร่-ชลประทาน หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสี่แยก-ป่าอมบ้านคลองคราม หมู่ที่ 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาวง หมู่ที่ 12 
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ส่วนที่ 4 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน 
 

1.สภาพปัญหาและอุปสรรค 
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) มีโครงการแผนงานเป็นจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรกที่ด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้องและ
ใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งโครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก จะบรรจุไว้
เพ่ือรองรับการสนับสนุนสงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรม
ทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท 
2.สัดส่วนโครงการพัฒนายังเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
2.สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 1.การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปียังไม่ค านึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้
เท่าท่ีควร ท าให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานจ านวนมาก แต่น าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้
ร้อยละของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า 
 2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ 
3.มีความจ ากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีต้องปฏิบัติ 
3.ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 1.การด าเนินโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2.สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่น าไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของ
แผนพัฒนา 
 3.ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
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ภาคผนวก 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 
อ าเภอดอนสัก  จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
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ส่วนที่ 5  การติดตามและประเมินผล 

5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริห ารส่วน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   
 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้
เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ
ที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๑๐  
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๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถกูต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการ
จัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม   
โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๔.4.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้
ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องก าหนดประเด็นหลัก นโยบาย
ของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอื่นๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจ
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกท้ังอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการน าไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท า
ให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผน
เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถท าการ
วางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้ สามารถ
มองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบาง
กรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็น
แผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศ
และการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอม
ใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
๓. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและ
แนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน า
ผลดีมาสู่องค์การ 
๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
องค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้
วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติ
เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอก
บางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้หลักการพ้ืนฐานใน
การวางแผน 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๔.4.๑  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางของกรอบแผนพัฒนาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒) และการใช้
ข้อมูลพ้ืนฐานอ่ืนๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกรอบแนว
ทางการพัฒนาของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องก าหนดประเด็นหลัก นโยบาย
ของการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น และองค์ประกอบอื่นๆ ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมีผลกระทบที่อาจ
ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควร  ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานหรือโครงการได้ อีกท้ังอาจไม่เชื่อมโยงกิจกรรมหรือโครงการน าไปบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ อันจะท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินโครงการหรือกิจกรรมได้และ
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย  ซึ่งส่วนหนึ่งมี
องค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
๑. การขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ในการวางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้น กลุ่มท างานได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท า
ให้การวางแผนนั้นเกิดการผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผน
เป็นกระบวนการมองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เขาจะไม่สามารถท าการ
วางแผนที่ดีได้เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มและเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถ
มองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
๒. การวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย การวางแผนอาจจะท าให้การปฏิบัติการบาง
กรณีล่าช้าไปได้ แต่ก็เป็นความจริงว่าถ้าเราไม่ใช้เวลาในการวางแผนอย่างพอเพียงแล้ว แผนที่ก าหนดขึ้นอาจจะเป็น
แผนที่ใช้ไม่ได้ จึงกล่าวได้ว่าการวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการรวบรวมการวิเคราะห์ สารสนเทศ
และการประเมินทางเลือกต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าการจัดการไม่จัดงบประมาณค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอในการวางแผน ไม่ยอม
ใช้เวลาให้พอเพียงคิดเพียงว่าเสียเวลาสิ้นเปลืองแล้วผลของแผนที่จะออกมาดีนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ 
๓. การด าเนินการภายในองค์การที่เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการน าความคิดริเริ่มและ
แนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้องมีการยึดหยุ่นการด าเนินการในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน า
ผลดีมาสู่องค์การ 
๔. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นข้อจ ากัดในการวางแผนบางครั้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
องค์การธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นผลกระทบอย่างต่อเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง ฉะนั้นผู้
วางแผนไม่สามากรถยอมรับเรื่องราวต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อาจจะน าไปสู่การต่อต้านจากกลุ่มคนงานและทัศนคติ
เช่นนี้จะส่งผลต่อกระบวนการวางแผนที่เกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 
 
๕. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะปัจจัยภายนอก
บางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ก็อาจท าให้การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้หลักการพ้ืนฐานใน
การวางแผน 
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การวางแผนประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๔ ประการด้วยกัน  คือ 
๑ .  ก า ร ว า ง แ ผ น จ ะ ต้ อ ง ส นั บ ส นุ น เ ป้ า ห ม า ย แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง อ ง ค์ ก า ร  (Contridution to 
PurposeandObjectives) ในการวางแผน ผู้วางแผนจะต้องตระหนักถึงความส าคัญว่าเป้าหมายของแผนทุกแผนที่
ก าหนดขึ้นนั้นจะต้องเก้ือหนุนและอ านวยความสะดวกให้เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การสัมฤทธิ์ผล หลักการนี้
เกิดขึ้นจากธรรมชาติขององค์การธุรกิจต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้วัตถุประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันในองค์การบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือประสบความส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกอย่างจริงใจ 
๒. การวางแผนเป็นงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primacy of Planning) ซึ่งขบวนการจัดการประกอบด้วย  
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และ
การควบคุม (Controlling)  การวางแผนเป็นงานเริ่มต้นก่อนขั้นตอนอ่ืน ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเป็นตัวสนับสนุนให้
งานด้านอื่น ๆ ด าเนินไปด้วยความสอดคล้อง 
๓. การวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคน(Pervasiveness of Planning) การวางแผนเป็นงานของผู้บริหารทุก
ระดับที่จะต้องท าแล้วแต่ขอบเขตของอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เพราะผู้บริหารในระดับที่ต่างกันต่างก็มีความ
รับผิดชอบควบคุมให้งานที่ตนกระท าอยู่ให้ประสบความส าเร็จให้แก่สมาชิกในองค์กร 
๔. ประสิทธิภาพของแผนงาน   (Efficiency of Plans) ในการวางแผนนั้นผู้วางแผนจะต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของ
การวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการ บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการลงทุนอย่างประหยัดคุ้มค่า เช่น การใช้เวลา เงิน 
เครื่องมือ แรงงาน และการบริหารที่ดีสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกในองค์การ หลักการพื้นฐาน ๔ ประการนี้นับว่า
มีส่วนส าคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในด้านการวางแผนให้องค์การประสบความเจริญก้าวหน้า 
  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องด าเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตาม
แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของที่ผ่านมา
พบว่า  โดยส่วนใหญ่การออกรับฟังความคิดเห็นหรือการจัดท าเวทีประชาคมในภาพรวมของต าบลเพ่ือรวบรวมข้อมูล
น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นประชาชนในพื้นที่จะให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นส่วนมาก 
สาเหตุหนึ่งพบว่ามีการให้ความรู้และความเข้าใจจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ส าหรับในปี
ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลได้มีการประสานงานกับผู้น าท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้
ผู้น าท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากข้ึน และมีการกระตุ้นจากผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ไป
ยังประชานในพื้นที่ให้เห็นความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบข้อมูลว่าเมื่อ
มีการออกประชาคมหรือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว โครงการทุกโครงการจะน าไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งหากไม่มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นไม่สามารถด าเนินการได้ อีกท้ังในการรับฟัง
ความคิดเห็นในการจัดท าเวทีประชาคม องค์การบริหารส่วนต าบลได้รายงานผลการด าเนินการในปีที่ผ่านมาและ
โครงการของหมู่บ้านบางโครงการที่ไม่อาจด าเนินการได้ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณท่ีจะ
ด าเนินการ ดังนั้น  ข้อสรุปที่ได้จากการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น พบว่า  โครงการ
หรือกิจกรรมนั้นมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ทั้งนี้ มีข้อจ ากัดใน
เรื่องของวงเงินที่จะด าเนินการ เพราะส่วนหนึ่งของงบประมาณจะน าไปใช้ในการบริหาราชการในเรื่องอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
รายจ่ายประจ า รายจ่ายในการด าเนินการ  และรายจ่ายเพ่ือการพัฒนา  ดังนั้น  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต้องร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการออกประชาคมหรือดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่า
โครงการนั้นสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล นั้นหรือไม่  ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการนั้น รวมถึงวงเงิน 
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งบประมาณที่จะด าเนินการว่าจะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหรือไม่  
และหากโครงการนั้นมีความจ าเป็นจะต้องด าเนินการยังมีหน่วยงานอ่ืนที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะเสนอ
โครงการไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ สอดคล้องตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารจังหวัด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เหล่านี้คือข้อจ ากัดในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบน าผลกระทบเหล่านี้มาวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี
๔.4.๒  ข้อสังเกต  ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนา 
จากผลการด าเนินงานในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้วิเคราะห์ผลการพัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนานั้น มี
ข้อสรุปที่ได้จากผลกระทบขององค์ประกอบต่างๆ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งสรุปว่าการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น มีประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบคอบและให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการ
ด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน  และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล น ามาตัดสินในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง  โดยใช้
ทรัพยากรทางการบริการอย่างเต็มที่ โดยเจ้าหน้าทีผู้รับผิดชอบมีข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความครบถ้วนและถูกต้องน ามาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว มีดังนี้ 
การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชนผู้รับบริการและมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 
 ๒)  การรับฟังความคิดเห็น  เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนผู้รับบริการ 
 ๓)  มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการแก้ปัญหาให้กับประชาชน
ผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
 ๔)  ความรวดเร็วในการแก้ปัญหา  เป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  การให้ความส าคัญและการ
ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ไม่ละเลยเพิกเฉยต่อปัญหาจากมาตรการที่ผู้บริหาร
โครงการน ามาใช้ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ  และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก 
 ๕)  ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการของผู้รับบริการใน
การแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่  อาทิ  ค าร้องเรียน  ข้อร้องทุกข์  ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหายจากการด าเนินโครงการซึ่งจะเป็น
ตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการและสนองตอบต่อความต้องการของประชากรเป้าหมาย 
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ค าชี้แจง : แบบที่ 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวม 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ  (   )  ชาย.........คน            (   ) หญิง ...........คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี ….  คน                   (   )  20 - 30  ปี………. คน  

(   )  31 - 41 ปี........ คน                    (   )  41 - 50 ปี............คน           
(   )  51 - 60 ปี.........คน           (   )  มากกว่า 60 ป…ี..….คน 

3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา........คน  (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า........คน 
            (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า.........คน    (   )  ปริญญาตรี..........คน              

(   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน      (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน             (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน  (   )  รับจ้าง.........คน   

(   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน            (   )  เกษตรกร……….… คน                      
(   )  อื่นๆ  (ระบุ) ......... คน 

 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. 
ท ่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อปท. ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ประเด็น พอใจมาก 
(คน) 

พอใจ 
(คน) 

ไม่พอใจ 
(คน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม    
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ / 
กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8) การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม    

ภาพรวม    

เกณฑ์การพิจารณา : ผู้ตอบแบบประเมินในแต่ละระดับความพึงพอใจมีจ านวนเท่าใด 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม 
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ส่วนยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้าน......................................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้) 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (   )  ชาย....คน             (   ) หญิง ......คน 
2. อายุ  (   )  ต่ ากว่า 20 ปี …..  คน           (   )  20 - 30  ปี…….คน 
                   (   )  31 - 41 ปี.......คน                      (   )  41 - 50 ปี...........คน 
             (   )  51 - 60 ปี.........คน           (   )  มากกว่า 60 ป.ี......คน 
3. การศึกษา (   )  ประถมศึกษา.......คน           (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า......คน 
           (   )  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า........คน     (   )  ปริญญาตรี..........คน  
           (   )  สูงกว่าปริญญาตรี.......คน           (   )  อื่นๆ........คน  
4. อาชีพหลัก (   )  รับราชการ.........คน                     (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ.......คน  
  (   )  ค้าขายธุรกิจส่วนตัว……..คน            (   )  รับจ้าง.........คน 
            (   )  นักเรียน/นักศึกษา..........คน           (   )  เกษตรกร…… คน  
             (   )  อื่นๆ  (ระบุ) .........คน 
 

ส่วน 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอปท............................................................................. 
หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานอปท.................................... ในการ 
พัฒนาด้าน.........................(ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละด้านที่ก าหนดไว้)  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน ท่าน
ให้คะแนนอปท.เท่าใด ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ /กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ /กจิกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ /กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ /กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

เกณฑ์การพิจารณา  : เป็นค่าคะแนน 0 - 10 ในแตล่ะประเด็นการประเมิน 
 

1. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
เกณฑ์การพิจารณา : หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 0 หรือใกล้ 0 แสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ 
อปท. ไม่ประสบความส าเร็จ หากค่าคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 5 แสดงว่าผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์นั้นๆ ประสบความส าเร็จ
ปานกลาง และหากค่าคะแนนเท่ากับ 10 หรือใกล้เคียง แสดงว่าผลด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ อปท. ในยุทธศาสตร์นั้ นๆ 
ประสบผลส าเร็จมากที่สุด 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 



 

                                                       การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก              

    
   

 
 
 
ข้อชี้แจง   กรุณาท าเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
 
 
1.  เพศ      1)  ชาย        2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต่ ากว่า 20 ป ี    2)  21 - 40 ปี        4)  41 – 60 ปี    6)  60 ปีขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา       2)  มัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/เทียบเท่า 
      3)  ปริญญาตรี       4)  สูงกว่าปริญญาตรี    
4.  สถานภาพของผู้มารับบริการ 
     1)  เกษตรกร/องค์กรเกษตรกร            2)  ผู้ประกอบการ  
     3)  ประชาชนผู้รับบริการ      4)  องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน 
     5) อ่ืนๆ  โปรดระบุ ………………………………………. 
 
 
 

ประเด็น/ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่พึงพอใจ 

พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก 

1. ด้านเวลา 
 1.1  การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

     

 1.2  ความรวดเร็วในการให้บริการ      

2.  ด้านขั้นตอนการให้บริการ 
 2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ         
     ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

     

2.2 การจัดล าดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้      

2.3 การให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่นมาก่อนต้อง 
    ได้รับบริการก่อน 

     

 
 
 
 

แบบที่ 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในการบริหารงานของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากแพรก 

  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

   ตอนที ่2  ความพงึพอใจ / ไม่พงึพอใจต่อการให้บริการ
ให้บริการ 



 

                                                       การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก              
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ประเด็น/ด้าน 
ระดับความพึงพอใจ ระดับความไม่พึง

พอใจ 
พอใจ
มาก 

พอใจ พอใจ
น้อย 

ไม่พอใจ ไม่พอใจ
มาก 

3.  ด้านบุคลากรที่ให้บริการ 
3.1  ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ 

     

3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ      

3.3 ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถ 
    ตอบค าถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้ค าแนะน าได้ เป็นต้น 

     

3.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่เช่น  ไม่ขอ 
   สิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผลประโยชน์ ในทางมิชอบ 

     

3.5 การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ      

4.  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอก 
    จุดบริการ 

     

4.2 จุด /ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก      
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอ 
     รับบริการ น้ าดื่ม  หนังสือพิมพ์ ฯลฯ 

     

4.4  ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ        

5.  ท่านมีความพึงพอใจ / ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม 
อยู่ในระดับใด 

     

 
 
 
ปัญหา  1. ............................................................................................................................. .......................... 
  2. ................................................................................................... .................................................... 
  3. ........................................................................................................................... ............................ 
 

ข้อเสนอแนะ   1. ................................................................................................................................... ................... 
  2. .......................................................................................................................... ............................ 
  3. ........................................................................................................................... ........................... 
 
ขอขอบคุณในความร่วมมือที่ท่านได้เสียสละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการในครั้งนี ้

ตอนที่ 3   ปญัหา / ขอ้เสนอแนะ 

 


