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คํานาํ 
 

 ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ  ขอ ๑๔  ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตอง
ปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้ง (ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกป)     

 

 ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหวา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  หวงท่ี 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  ข้ึน  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามให นายก
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา ทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหวา หวังเปนวารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาตําบล
หนองหวา  สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 

เมษายน  พ.ศ.256๑   
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สวนที ่ ๑                                     
 

 
 
ตามพระราชบัญญัติราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังใน
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  ดานการบริหารจัดการ และการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน แมวา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากร
จํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ   เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน  จึงกําหนดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  มีหนาที่จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนาท่ีสามารถ
ตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมีการวางแผนมี
ความสําคัญ ๕ ประการคือ  

(๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
(๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
(๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
(๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
(๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต  เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  
ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงาน
เปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต 
หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

 

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมา 
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของ
วิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง 
คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควร
จะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงาน
ภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการในทางตรงกันขามหาก
โครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน (cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  
เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ  ระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการ
เสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสทิธภิาพ 
 

บทนํา 



 

 

ในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหาร
โครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการ
คอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และ
กอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ี
มีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือ
มีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมี
หนาท่ีจัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียง
จํานวนหนึ่งท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใช
ตนทุนสูงสุดในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม 
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการ
ใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ท่ี
สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคา
และการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม   

 

ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด  จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและท่ีได
จัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการติดตามการ
ประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในทองถ่ินลวนเปน
กระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส  เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซ่ึงประกอบไป
ดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสี่ป  

 

จากเหตุผลดังกลาว  องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  จึงตองการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 –  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ 
และ  ขอ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  จะตองดําเนินการ   (๑)  กําหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

 
 

  

 



 

 

ดังนั้น  เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  
เปนไปดวยความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหวา จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหวางเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 - มีนาคม 
พ.ศ.๒๕๖1) ข้ึน  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ  กิจกรรม  ซ่ึงเปนการประเมิน

ท้ังแผนงาน  นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทางท่ี
ถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม  สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม  การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต
เปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงไร  
เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป วาเปนไปตามความตองการของประชาชน
ในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของประชาชนหรือการ
ประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการดําเนินการสอดคลองกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม  การติดตามและประเมินผลเปนการวัดระดับความสําเร็จหรือ
ลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การ
ประเมินผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับ
หรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการ
ปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาล
หรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไมกระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคา
ตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ประชาชนในพ้ืนท่ี  องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกร
เอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการ
โดยตรง   

 
 
 

 

เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามป  และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  การ
จายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใชจาย
งบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุวัตถุประสงคมากนอย
เพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้ เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจาย  
 

๒.  ความสําคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการคํานวณขอ
ตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

 

ระเบียบกระทรงงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

(๑)  ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 

(๒)  ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการ
ท่ีจะใหเงินอุดหนุน 

(๓)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลกัตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

(๔)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนํา
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ ขอ ๒๕ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาสามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคตามโครงการ
ท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ทําให
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  บุคลากร  สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานให
เกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการ
วางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็
ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ  ขยายโครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและ
พึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอ
โอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบ
จุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได  ดําเนินการปรับปรงุใหดีข้ึน  ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมี
โอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุง
และเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการติดกตามและประเมินผลซ่ึงสงผล
ใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน  เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
 
 

๒.๑  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒.๒  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๒.๓  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
 
 

๓.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 



 

 

 
๒.๔  เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๒.๕  เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๒.๖  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๒.๗  เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๒.๘  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๒.๙  เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ดําเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  ขอ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ขอ ๑๓ (๓)    

 
 
 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 



 

 

 
 

ขั้นตอนที่ ๕    
ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนา

ทองถ่ิน  พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน  โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ ๑๔  

   
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังขั้นตอนการดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน

ทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอ

ผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไม

นอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ

ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

 
 
 
 
 

   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  ไดกําหนด 

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันท่ี  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันท่ี ๒ กุมภาพันธ 
๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลกัเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันท่ี ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔ .๑   กรอบ เวลา (time & timeframe)  ความสอดคลอง (relevance) ความพอเพี ยง 
(adequacy)  ความกาวหนา  (progress)  ประสทิธภิาพ (efficiency)  ประสทิธผิล (effectiveness)  ผลลัพธและ
ผลผลติ (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี ้

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  

และเปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
(๒)  ความสอดคลอง (relevance) 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดม่ังหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการ
พัฒนา  รวมท้ังปญหา  ความตองการของประชาคมและชุมชน  

 (๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน  

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน  โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 



 

 

(๔)  ความกาวหนา  (Progress)  
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 
 
 

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
มี โครงสรางพ้ืนฐานท่ี ดี   มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีน้ําใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะ
ครบทุกจุด  มีแหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชวีติ 
เด็ กได รับการศึกษาบั้ น พ้ืนฐาน ทุกคน  ผู สู งอายุ   ผู พิ การ ผูป วย เอดส  

ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง  โรคติดตอ  โรคระบาด  สภาพความเปนอยูดีข้ึน  มี
ท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๓)  ดานการจดัระเบยีบชมุชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ดานเศรษฐกจิ พาณชิยกรรมและการทองเทีย่ว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวใน
ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   

๕)  ดานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําลาย  สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจาก

มลภาวะท่ีเปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม  ปริมาณน้ําเสยีลดลง  การระบายน้ําดีข้ึน     
๖)  ดานศลิปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิน่ 
ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและ

ไดรับการสงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และ
เขามามีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปน
ชีวิต คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย  รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของทองถ่ินสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
   ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุ

วัตถุประสงคหรือไม  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม  ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม  การดําเนินโครงการ
สามารถแกไขปญหาของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา  วัสดุ  อุปกรณ  ครุภัณฑ  
ถูกใชไปอยางคุมคา  มีการบํารุงรักษาและซอมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
   ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  ปญหาของชุมชนประชาชนไดรบัการ

แกไขหรือไม  มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
(๗)  ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   

   ประชาชน  ชุมชน  ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดบัประเทศ        

(๘)  การประเมนิผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ (process evaluation) 



 

 

    เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  โดย
พิจารณาถึงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดลอม  สิ่งแวดลอม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ วามี
ผลกระทบเกิดข้ึนอยางไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม 

   
 

๔.๒  การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และรวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขต
องคการบริหารสวนตําบลหนองหวา มีจํานวน 28 หมูบาน   ซ่ึงมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใต
สังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกาวาระบบปดในปจจุบัน 

๔.๓  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอก  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ
ทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพ
ภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

๔.๔  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
          เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัย

ใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  สามารถทําไดหลาย
แนวทาง  เชน  การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis)  การวิเคราะหปจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources)  เปนการวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๕  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองหวา  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1) รวมท้ังท่ี

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๖  ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริง

ท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีต้ังไว
หรือไม 

๔.๗  สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๘  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๙  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 
๔.๑๐ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
๖. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

 



 

 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี ้

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคกระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 

 
 

  (๑)  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  ไดแก  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในทองถ่ิน  ผูมีสวนเก่ียวของ  และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓)  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย
ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา
สามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยสามารถติดตามเปน
รายไตรมาสและรายหกเดือนได  ดังนี้ 

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

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

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

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   (๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   

เครื่องมือ  อุปกรณ  สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการ
รวบรวมขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน  ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ  
และขอมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา  
เปนแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ  แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกขอมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวธิ ี อันไดแก  
   เปนวิธีการติดตามและประเมินผล โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแก
แผนพัฒนา  แผนการดําเนินการ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจายงบประมาณ  
เอกสารการดําเนินโครงการ  ทรัพยสินตางๆ มีอยูจริงหรือไม  สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก  ครุภัณฑ  
ท่ีดินและสิ่งกอสราง  กลุมผลประโยชนตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตาม
ท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (data analysis)  

๕.๒  วธิใีนการตดิตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการตดิตามและประเมนิผล   



 

 

ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล  การนําขอมูล
มาวิเคราะห  เปรียบเทียบ  การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ  นํามาวิเคราะหปญหา  สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 
 
โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสี่ป  แผนการ

ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  เอกสารการเบิกจาย  ภาพถาย  ทะเบียนทรัพยสิน  เอกสาร
การดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 

 
   

     
  สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้   

๖.๑  การประเมนิผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตวับงชีใ้นการปฏบิตัิงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

   (๒)  แบบอืน่ๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิน่  ดงันี ้
แบบที่ ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ิน 
แบบที ่ ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบที ่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
(๓)  ขอมลูในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได

มีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 
               ตําบลในภาพรวม 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน 

       ตําบลหนองหวาในแตละยุทธศาสตร 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ

บริหาร 
               สวนตําบลหนองหวา (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ)  

๖.๓  การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดย

ผูรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการ
ติดตามและประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 

๗.  เครื่องมอืท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

 

 

๘.  ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

 

 

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


 

 

 
 

๗.๑  ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๗.๒  เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน  ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ  ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗.๓  ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากนอยแคไหน  การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง  อาทิ  เชน  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
บางสวน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงการไปปฏิบัติ     
เปนตน 

๗.๔  ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง  ขอบกพรองดังกลาวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๗.๕  ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค  และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด  การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของ
แผนงานใหมีความกระจางชัด  เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๗.๖  ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดออน (weaknesses)  
อะไรบาง และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร  เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว  
ผลการวิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗.๗  ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี  ๒ สวน  คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลสําเร็จ  และสวนท่ีสอง  คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ  ท้ังผูใหการ
สนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน  เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๗.๘  การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหา
อุปสรรคเหลานี้ไดประสพผลสําเร็จผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๗.๙  การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไข
ปญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการท่ีมีลักษณะแขงขัน
กันการประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 

๘.๑  นายศักดิ์ชัย      จงปลูกกลาง     ผูทรงวุฒิ   ประธานกรรมการ 
๘.๒  นางชีวรรณ  แกนจันทร สมาชิกสภาอบต.             กรรมการ 
๘.๓  นายพิเชษฐ           จงกลาง  สมาชิกสภาอบต.    กรรมการ    
๘.๔  นายประดิษฐ จิระเนตร สมาชิกสภาอบต.    กรรมการ 
๘.๕  นายคมกริช  จีนกลาง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 
๘.๖  นางสาวน้ําผึ้ง คงเหม็ง  ผูแทนประชาคมทองถ่ิน   กรรมการ 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 

 

 

 



 

 

๘.๗  นายสามารถ จันทรตุย ครู รร.บานหนองหวา   กรรมการ 
๘.๘  นายสุรศักดิ์           ทศนักข  ผอ.รพ.สต.บานคลองเจริญ           กรรมการ 
๘.๙  นายจํานงค  ชุมเปย  ปลัด อบต.    กรรมการ 
๘.๑๐ นายประมวล สุวรรณศรี ผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวทิวาลัย ภะโว     ผอ.กองคลัง                        เลขานุการกรรมการ 
 
 

   

 
    

 
๙.๑  นางสาวนงคลักษณ   บุญณะอินทร      รองปลัดอบต.                ประธานอนุกรรมการ 
๙.๒  นางธิดารัตน พรหมวิหาร  นักวิเคราะหนโยบายฯ               อนุกรรมการ 
๙.๓  นางสาวมณี          ก่ิงทอง   ผูชวยนักวิเคราะหนโยบายฯ        อนุกรรมการ 

 
********************************** 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๐. คณะอนกุรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที ่๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนวา  มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  
รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แต
ท้ังนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จดุมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



 

 

(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดบัศกัยภาพการแขงขนัและการหลดุพนกบัดกัรายไดปานกลางสูรายไดสงู 
๒)  การพฒันาศักยภาพคนตามชวงวยัและการปฏริปูระบบเพื่อสรางสังคมสงูวยัอยางมคีุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้าํทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชือ่มโยงภมูภิาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคมอยางเปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม 
๖)  การบรหิารราชการแผนดนิทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
สวนรวมของประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  
รวมท้ังจะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน  ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  
ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  ๖  วทิยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจยั และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ  (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิ งปฏิบั ติการหัวหนาระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการ
จัดทํางบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึงเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน 
ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจาก
การบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 



 

 

แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี ้  

 
 
 
 
 
 
  
วิสัยทัศน     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร    

“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน”    
วัตถุประสงค  

๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที ่ ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานยิมหลกัของคนไทย เพือ่สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีทัง้หมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 



 

 

๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

 
๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
          พลเอกประยทุธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเปนสํานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ  จนัทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดงันี ้

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  



 

 

๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี
อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผล
อยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบรกิารตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม 
พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหา
ความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิต
ยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการ
ปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดิน
ในการตอสูกับยาเสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ี
เกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทําผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทําใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระทํา

ผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตร
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



 

 

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกตอนกลาง 
         แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ 

สระแกว)  ระยะ ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖0 ไดจัดทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาค
สวน  ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  5  จังหวัด  
ทุกข้ันตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
          จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกตอนกลาง  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  “Gateway to the World” 

๑)  เปนศูนยกลางการคาการลงทุนการคมนาคมและการคาภาคตะวันออกของไทยสูอินโดจีน 

๒)  เปนแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร 
3)  เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรมาตรฐานสากล 
 
 

ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้     
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  พัฒนาระบบโลจิสติกสและความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือ

เปนศูนยกลางการคาการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตรที่  ๒  :  พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการดานการทองเท่ียว

ใหไดมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรที่  ๓  :  พัฒนาปจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสรางพ้ืนฐานทาง

การเกษตรใหสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี (ZONING) เพ่ือใหสินคาเกษตรไดมาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับ
การคาเสรี 

ยุทธศาสตรที ่ ๔  :  สงเสริมการพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝมือ
มาตรฐานฝมือแรงงานสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และปกปองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางมีสวนรวม เพ่ือประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน 
๗.  ยทุธศาสตรการพฒันาจังหวดัสระแกว 

แผนยทุธศาสตรการพฒันาจังหวดัสระแกว ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
วสิยัทัศน  “ศนูยกลางโลจสิตกิสและแหลงทองเทีย่วเชงินเิวศของอนิโดจนี ถิน่พชืพลงังาน อาหารปลอดภยั 
เปาประสงค 

๑)  เปนศูนยกลางรอบรับและกระจายสินคาสูอินโดจีนและจังหวัดใกลเคียง 
๒)  เปนแหลงผลิตพืชพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของประเทศ 
๓)  เปนแหลงผลิตสินคาการเกษตรโดยการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป การพัฒนา

คุณภาพและสงเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 
๔)  เปนศูนยกลางทางดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน   
๕)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณและสิ่งอํานวยความสะดวกครบวงจร บริการ 

แพทยแผนไทยและเชื่อมโยงประวัติศาสตรวัฒนธรรมขอม 
  6) เปนแหลงการเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
  7) ประชาชนมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  8) คุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน 
  9) ประชาชน ชุมชน สังคม ไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพดีข้ึน 



 

 

  10) ประชาชนไดรับการบริการ ท่ีดีและมีความพึงพอใจในการบริการ 
  11) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  12) ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  13) มีความสัมพันธท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดสระแกว 

๘.๑  ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสใหสามารถดําเนินการขนสงและกระจาย
สินคาไดอยางสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนันการเปนศูนยกลางโลจิสติกสของภูมิภาคอินโดจีน 

กลยุทธ 
๑)  สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการและบุคคลากรดานโลจิสิตกส 
๒)  สรางเครือขายการคาสูอินโดจีน 
๓)  พัฒนาโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยโลจิสติกส โดยเฉพาะการกอสรางและขยายชอง

ถนนและระบบราง เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแกวเขากับจังหวัดใกลเคียง และประเทศเพ่ือนบาน 
4) สงเสริมการบริการจัดการโลจิสติกสใหเปนสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และทันเวลา เพ่ือลด

ตนทุนในทุกข้ันตอนของการกระจายสินคา 
5) สงเสริมการสรางคลังสินคาใหมีมาตรฐาน 
6) สงเสริมการพัฒนาดานการคาชายแดน ท้ังการใหบริการดานศุลกากร การตรวจคนเขาเมือง 

และการจัดเตรียมโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการลงทุน และการขนสงสินคา 
7) พัฒนาระบบฐานขอมูลโลจิสติกส 

๘.๒  ประเดน็ยทุธศาสตรที ่2 ปรับปรงุปจจยัและกระบวนการผลติสนิคาเกษตรใหมีประสทิธภิาพสูงขึ้น ให
สอดคลองกับสภาพพื้นที่ (Zoning) เพื่อรับรองการ 

เปนแหลงพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด 
กลยุทธ 

๑) พัฒนาแหลงน้ํา และระบบ 
๒)  สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ 
๓)  สงเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา 
๔)  พัฒนาคุณภาพผลผลิตใหปลอดภัยไดมาตรฐานสากล 
๕)  สรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการ

ปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินคาเกษตรใหมีมูลคาเพ่ิมข้ัน 
6) ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานสากล ดวยการถายทอดความรูแกเกษตรกร

เพ่ือปรับปรุงปจจัยการผลิตใหมีประสิทธิภาพ เชน การผลิตปุยอินทรีย การจัดหาพันธุพืชและสัตวท่ีดี เพ่ือ
ลดการใชสารเคมี 

7) สงเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตวท่ีปลอดภัยจากสารพิษ เชน เกษตร – ทฤษฏีใหม และ
เกษตรผสมผสาน 

8) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะมันสําปะหลังและออย ใหมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับการผลิต
พลังงานทดแทน 
๘.๓  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ฟนฟูแหลงทองเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว

เพื่อเสริมสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตรวัฒนธรรมขอม 
กลยุทธ 



 

 

๑)  พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการดานการทองเท่ียวใหเพียงพอ และไดมาตรฐาน
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะในราคาท่ีเหมาะสมยุติธรรมไมเอารัดเอาเปรียบนักทองเท่ียว 

๒)  พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวใหหลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการทองเท่ียว
โดยเฉพาะการแพทยแผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตรวัฒนธรรมขอม 

๓)  สงเสริมเครือขายภาคประชาชนใหเขามามีสวนรวมดานการทองเท่ียวและสรางเครือขาย
เชื่อมโยงการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

๔)  พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวดวยการฟนฟูและจัดระเบียบแหลงทองเท่ียวท่ีสวยงามและ
หลากหลายโดยเฉพาะดานวัฒนธรรม และประวัติศาสตร 

๕)  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการทองเท่ียว 
๖)  ประชาสัมพันธเชิงรุกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว 
7)  สงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว 
8)  สงเสริมผูประกอบการธุรกิจดานการทองเท่ียว 
 
 

๘.๔  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางกระบวนการเรียนรูและสภาพแวดลอมของประชาชนใหสามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ด ี

กลยุทธ 
๑)  สงเสริมการดํารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  เสริมสรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน 
๓)  ปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
๔)  ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ท้ังในและนอกระบบ 
๕)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสมบูรณเพ่ือใหประชาชนในจังหวัดสระแกวมีรายได

และคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
๖)  สงเสริมอาชีพ รายได และการมีงานทํา 
๗)  พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปญญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8)  สงเสริมการอนุรักษและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
9)  สงเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
10) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมของชุมชน 
11) บริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน  
12) เสริมสรางระบบการรักษาความม่ันคงชายแดน 

๘.๕  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 เสริมสรางศักยภาพคน ชุมชน และพื้นที่ตามแนวชายแดนใหเกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคงเพื่อสนับสนุนการแขงขันในประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ 
๑)  เสริมสรางความม่ันคงปลอดภัยในพ้ืนท่ีชายแดน 
๒)  พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีชายแดน 
๓)  เสริมสรางความสัมพันธอันดีในระดับทองถ่ินกับประเทศเพ่ือนบาน 
4)  พัฒนาประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการ 

 
 
 

๑.  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 

วิสัยทัศน  พันธกิจ    และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 



 

 

          ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ี
ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
        “ตาํบลเขยีวขจดีเีดนดานการเกษตร พเิศษดานความสามัคค ีบารมดีวยคณุธรรม วฒันธรรมดวย

กตญั ูใหรูตองศึกษา ใฝหาตองมสีต ิประมาณตน  พฒันางานและพฒันาตนเพื่อปลดหนี ้สิง่แวดลอมดเีพราะแหลง
น้าํและปาไม” 
 
๒.  พันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา 

๑)  จัดใหมีการบํารุงรักษาท้ังทางน้ําและทางบก 
๒)  ใหมีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
๓)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
๔)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
๕)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม สนามกีฬา การพักผอนหยอนใจ 
6)  สงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
7)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
8)  สงเสริมการทองเท่ียวและจัดใหมีการผังเมืองรวม 
9)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏกูิล 
10) ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
11) ปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
12) สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
13) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
14) คุมครองดูแล บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
  1)  เพ่ือใหประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคง รายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและเกษตรกรอยูไดอยางยั่งยืน
ไมมีหนี้สิน 
  2)  เสริมสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึนในชุมชน คุมครองกลุมคนยากจนและผูดวยโอกาสใหชุมชนมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินพัฒนาสังคมใหเปนสังคมท่ีนาอยู 
  3)  เพ่ือใหสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนเพียงพอท่ัวทุกหมูบานโดยพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการตาง ๆ เชน ถนน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ตลอดถึงการจัดทําผังเมืองรวม 
  4)  การขนสงผลผลิตหรือสินคาทางการเกษตรออกสูตลาด มีความสะดวกรวดเร็ว 
  5)  พัฒนาดานแหลงน้ําทุกรูปแบบเพ่ือใหประชากรมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
  6)  พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีปราศจากโรคภัยโดยสงเสริมสนับสนุนศูนยสุขภาพ
ชุมชนในพ้ืนท่ี 
  7)  เพ่ือใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเมืองการปกครองตามระบบประชาธิปไตย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางท่ัวถึง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพลดข้ันตอนการใหบริการประชาชน 
  8)  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน 
  9)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนารายได 



 

 

  10) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีความรูมีการศึกษา ศาสนา มีการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 
  11) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิด
ความนาอยูและมีความยั่งยืน 
  12) สงเสริมการทองเท่ียวโดยพัฒนาแหลงโบราณคดีถํ้าเขาสัมพุงใหเปนแหลงทองเท่ียวให
สอดคลองกับแหลงทองเท่ียวท่ีใกลเคียง 
4.  นโยบายของผูบรหิารองคการบรหิารสวนตาํบลหนองหวา 
  จากการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนอง
หวา คณะผูบริหาร ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลหนองหวา เรียบรอยและโดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเปนสําคัญ ดังนี้ 

๑)  ดานเศรษฐกิจ 
๒)  ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓)  ดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๔)  ดานแหลงน้ํา 
๕)  ดานสาธารณสุข 
๖)  ดานการเมืองการบริหาร 
7)  ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
8)  ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
9)  ดานการทองเท่ียว 

แบบที ่1  แบบชวยกาํกับการจดัทาํแผนยทุธศาสตรของทองถิน่โดยตรง 
 

คําชี้แจง  แบบท่ี  1  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุก ๆ  ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

  

องคการบรหิารสวนตาํบลหนองหวา  อาํเภอเขาฉกรรจ  จงัหวดัสระแกว 

ประเด็นการประเมนิ 
มีการ

ดําเนนิงาน 
ไมมกีาร

ดําเนนิงาน 
สวนที ่1  คณะกรรมการพฒันาทองถิ่น 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

  

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนที ่2  การจดัทาํแผนพฒันาทองถิ่น 
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาทองถ่ิน 

  



 

 

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใชยุทธศาสตร   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร   
 

 

 

 

 

 

 

 


