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ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

เรือ่ง  รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕61 

(ระหวา่งเดอืนเมษายน ถงึ  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖1) 
********************* ******  

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก   ได้รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕61 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผูบ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เปน็ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปลีะสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 ในวันอังคารที ่25 
กันยายน พ.ศ. 2561 เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามข้อ 30(5) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 (ระหว่างเดือนเมษายน ถึง  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖1) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒7   เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
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ค าน า 
 
  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด    ที่ 6 
ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 ได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งปิดประกาศการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและตุลาคม
ของทุกปี 

  ดังน้ัน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕61 (ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1)  เพ่ือรายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ โดยหวัง
เป็นอย่ายิ่งว่า รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกฉบับน้ี จะเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติโดยรวม
ต่อไป 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
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ส่วนที่  1 บทน า                   1 
ส่วนที่  2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา          13  
ส่วนที่  3 ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก          26 
ส่วนที่  4 สรุปผลและข้อเสนอแนะ                36   
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ส่วนที ่1 
บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม  

ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน   
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความ
โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญประการหน่ึงที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งช้ีความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

 

ดังน้ัน การวางแผนคือความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถ
ที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเคร่ืองมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตาม
หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่
ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เก่ียวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ 

ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน 
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเก่ียวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  

 



การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ
ของกลุ่มเป้าหมาย การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เน่ืองจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากน้ียังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะน้ันจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม
ไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน 
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหน่ึงที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมนิผล” น้ัน เป็นสิ่งหน่ึงที่จ าเป็นส าหรับ
การด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต 
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่  จะบ่งช้ีว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการ    ไปแล้วน้ัน
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผล  ยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากน้ี
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังน้ันแล้วการติดตามและประเมินผล จึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัดท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการ
มีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนเมษายน  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖1) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ 
และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ัง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   



ดังน้ัน เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบางขันแตก จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  
บางขันแตก  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน เมษายน  ถึง 
กันยายน ๒๕๖1) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

 
  
 

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิน
ทั้งแผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนน้ันด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเคร่ืองมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด เป็นการติดตาม
และประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่น
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ  
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการ
ติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชน  
ไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลน้ีมีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 

 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี  และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เ มื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณน้ีเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง
ในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้ 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังน้ี 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่
จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหน่ึงความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง 
ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง
และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งน้ี และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่น
รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่าน้ีจะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิน่อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 



๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเร่ิมในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 

 

ขั้นตอนที ่๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังน้ี   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหน่ึงคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที ่๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
   ขั้นตอนที ่๔    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

 
 
 
 

๔.  ขัน้ตอนการตดิตามและประเมินผล 



ขั้นตอนที ่๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังขัน้ตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละสองครัง้ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา

ท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 



 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก โดยอาศัย
หนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังน้ี     

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

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

➢  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เร่ือง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

➢ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความกา้วหนา้  (progress)  ประสทิธภิาพ (efficiency)  ประสทิธผิล (effectiveness)  ผลลพัธแ์ละผลผลติ 
(outcome and output) การประเมนิผลกระทบการประเมนิผลกระบวนการ (process evaluation)        มี
รายละเอียดดังน้ี 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
    การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    

(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพยีง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น   
 
 

๕.  กรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล 



 (๔)  ความก้าวหนา้  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มีแหล่งน้ า
ในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เดก็ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดแูลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  
มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอดการ
พนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            

๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็นพิษ 
ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     

๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการส่งเสริม

อนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสทิธภิาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี
ผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสทิธผิล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี
ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   

(๗)  ผลลพัธ์และผลผลติ (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป
ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   
 
 



(๘)  การประเมินผลกระทบผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  
สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมของท้องถิน่ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ใน
ระดับชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน  ดังน้ี  

 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกน้ี เป็นการ
ระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
   การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลายแนวทาง  เช่น  
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  การตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) รวมทั้งที่แก้ไข 

เปลี่ยนแปลง  
➢  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖4)  

 
 
 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังน้ี 

6.๑  ระเบยีบในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคป์ระกอบ  ๔  ประการ  ดังน้ี 

  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล  
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

๖.  ระเบียบ  วิธีการในการตดิตามและประเมินผล 



 คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังน้ี 

รายไตรมาส 

   ๑)  ไตรมาสที่  ๑  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 

   (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดอืน  เมษายน – มิถุนายน)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 

ระยะ  ๖  เดือน 
   (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         

   (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

 (๔)  เคร่ืองมือ  อันได้แก่  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล
เชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เ ก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เก่ียวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินน้ันเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

6.๒  วธิใีนการตดิตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เร่ิมจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมาวิเคราะห์  

เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินงาน   

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 



   
     
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการได้พิจารณาเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังน้ี   

7.๑  การประเมนิผลในเชงิปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ 

ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เร่ือง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
   (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังน้ี 

แบบที่  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
7.๒  การประเมนิผลในเชงิคณุภาพ   
เคร่ืองมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ

ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบางขันแตกในภาพรวม  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
                 บางขันแตกในภาพรวม 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  บางขันแตกในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบางขันแตก (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

7.๓  การตดิตามประเมนิผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ

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

 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัต ิเป็นต้น 

๗.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๘.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  

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


๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ันเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเร่ิมใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่าน้ี
ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     
 
 

 

๑)  นายวิทยา เนียมพิบูลย์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11  ประธานกรรมการ 
2) นางอนุรัตน์  อ่ิมกียรติ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2   กรรมการ   

 3) นายสมดุลย์ พิสดาร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2   กรรมการ 
 4) นางละเอียด นวลจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 5) นายสมบูรณ์ อ่ิมเกียรติ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 6) นายสมชาย พันธ์เจริญ ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
 7) นายอดุลย์ สกุลสมบัต ิ ผู้แทนส่วนราชการ   กรรมการ 
 8) นางตรีภรณ์   บุญพยัคฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 9) นางสาวพะเยาว์  กลั่นเกลี้ยง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
 10) นายณรงค์ศักดิ์  แย้มเกสร ผอ.กองช่าง อบต.บางขันแตก  กรรมการ 
 11) นางสาวสรวีย์  ตาเดอิน รองปลัด อบต.บางขันแตก  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

๘.  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 



ส่วนที ่๒ 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 
 
 

๑.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ฉบบัที ่๑๒   
เน่ืองด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่

ทั้งน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนด
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังน้ี  

➢  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ

ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังน้ี  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

แผนยุทธศาสตร์  วสัิยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบรหิารราชการแผน่ดนิ   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศ ไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

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

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าวาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา เพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการ
จัดท างบประมาณปี ๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ปี ๒๕๕๘ คร้ังที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก 
๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังน้ี    
 

วสิยัทัศน ์    
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร ์   
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
 

วตัถปุระสงค ์ 
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     



เป้าหมายเชงิยุทธศาสตร ์    
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์   ดังน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

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

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที ่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  คา่นยิมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังน้ี 

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  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ  
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
๕.  นโยบายของรฐับาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
        พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือ
เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคม อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย   
ทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติ 
 



ที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเร่ือง
ของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม เพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่
เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใย
สัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการ
หล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือด
เน้ือชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรฐับาล พล.อ.ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา   
         ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังน้ี 

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

พัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ 

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม 

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยทุธศาสตร์และนโยบายของคณะรกัษาความสงบแหง่ชาต ิ(คสช.)  
      ๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังน้ี 

  ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 

  ๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย   ว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือ  
ค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

   ๑.๓) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

   ๑.๔) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งน้ี 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  



พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา
ความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิต
ยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกัน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการ
ต่อสู้กับยาเสพติด 

   ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและ
ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เร่ือง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังน้ี 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ 
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเร่ืองที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ัน และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาจังหวดัสมุทรสงคราม 
วสิยัทัศน์การพฒันาจังหวดัสมุทรสงคราม 

 วสิยัทัศน ์
“เมืองแหง่วถิชีวีติ 3 น้ า  แหลง่อาหารทะเลและผลผลติเกษตรปลอดภยั แหล่งท่องเทีย่ว 

เชงิอนรุักษ์และวฒันธรรม รว่มเปน็หนึ่งในประชาคมอาเซยีน” 
  

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัสมุทรสงคราม 

ยทุธศาสตร ์ เปา้ประสงค/์กลยทุธ์ 
ยทุธศาสตรท์ี ่๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรมที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตยั่งยืน 

เปา้ประสงค ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และเพ่ิมมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจกับวิถีสมุทรสงคราม 
 
 
 



กลยุทธ ์
๑)  พัฒนาการบริหารการจัดการท่องเที่ยวโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและน า 
     กระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) เข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพ 

๒)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะ  และโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     เพ่ือบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
๓)  สนับสนุนและส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์รูปแบบใหม่  เช่น การ 
     ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ืออายุวัฒนะ 

     (Spa and Wellness Tourism) ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุมชน 
     (Cultural and Community based Tourism) และการท่องเที่ยวผู้สูงอายุ 
     (Senior Tourism)  โดยสอดคล้องกับทรัพยากรและวัฒนธรรมชุมชน 

๔)  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์  สร้างสรรค์กิจกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่า 
     เพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
๕)  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่ ๒    
สร้างเสริมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
สินค้าเกษตรและประมง 

เปา้ประสงค ์
เป็นแหล่งสร้างมูลค่าเพ่ิมและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรและประมงให้มีความปลอดภัยและ
ได้มาตรฐานตอบสนองต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 
กลยุทธ ์

๑)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรและประมง 
๒)  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงและบรรจุภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล 
๓)  สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด  ช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตร/   
     ประมง และผลิตภัณฑ์เกษตรประมง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งตลาด  
     ภายในประเทศและต่างประเทศ 
๔)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกพ้ืนฐานที ่
     จ าเป็นเพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรม/ประมง  มีประสิทธิภาพ  
๕)  พัฒนาศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจชุมชนและ OTOP ให้ม ี
     ความเข้มแข็งและก่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ 
6)  ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆ และน าไปใช้ประโยชน์ เช่น 
     การประชาสัมพันธ ์

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3    
สร้างเสริมและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
และสังคมให้มีคามเข้มแข็ง 
และด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปา้ประสงค ์
ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
กลยุทธ ์

๑)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมทางการศึกษาและวัฒนธรรม แบบ 
     มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน     
๓)  พัฒนาระบบสวสัดิการสังคมและคุณภาพชีวิตให้เกิดความมั่นคงและปลอดภัย 
๔)  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตอบสนอง 
     ความต้องการของประชาชน 

 



ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 4    
สร้างเสริมประสิทธิภาพ 
ในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม
ทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค ์
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
กลยทุธ ์

๑)  ป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒)  ส่งเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการรักษาเฝ้าระวังและ 
     บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๓)  ส่งเสริมการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อใช้ 
     ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การศึกษา  การวิจัย  กาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
      

ยุทธศาสตร์ที ่ 5    
สร้างเสริมประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
ให้มีความพร้อมเป็น 
ประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค ์
ทุกภาคส่วนมีภูมิคุ้มกันและมีความพร้อมเป็นประชาคมอาเซียน 
 
กลยทุธ ์

๑)  ยกระดับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย  สอดคล้องกับหลัก 
     ธรรมาภิบาลและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและผู้มาเยือน 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒)  พัฒนาศักยภาพเพ่ือพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนให้กับบุคลากรภาครัฐ 
     เอกชนและประชาชน 

๓)  พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เทคโนโลยีและสารสนเทศให้ทันสมัย  เพ่ือสามารถ 
     น าไปใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
7.  กรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดัสมุทรสงคราม 

 วสิยัทัศขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
 “เมืองแหง่การท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ ์ ประชาชนรักถิ่นก าเนดิ  สรา้งคุณภาพชวีติแบบเศรษฐกจิพอเพียง  
สง่เสริมภมูปิัญญาท้องถิ่น  รกัษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  พฒันาการศึกษาพร้อมเขา้สูป่ระชาคม
อาเซยีน” 
 
 
 
 
 
 



 กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ในเขตจงัหวดัสมทุรสงคราม 
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ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1)  พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
     การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2)  พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
3)  จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
4)  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา  
ศิลปะ  การกีฬา  
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์ 
     เสริมสร้าง สุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา การปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 
     ประการ  การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน คนพิการรวมถึง 
     ผู้ด้อยโอกาส 
3)  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ  
     คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4)  พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้กรอบแนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ 
5)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน  ภายใต้กรอบ 
     แนวคิดค่านิยมหลัก 12 ประการ 

6)  สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนพร้อมก้าวสู่ 
     ประชาคมอาเซียน 
7)  ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น  การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่ 
     กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมประเพณี 
     เพ่ือนบ้าน  เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3   
การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 

1)  การบริหารจัดการ  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบ 
     เรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟู 
     ผู้ติดยาเสพติด 
3)  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 
4)  การจัดระเบียบชุมชนเก่ียวกับแรงงานต่างชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
     และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นก าเนิด 
2)  ส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว 
3)  ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ   
     เกษตรกรรม  การประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมการบริการ 
     เพ่ือการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมทักษะ   
     ความรู้เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  
     รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
     สามารถขยายเครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งภายใน 
     และภายนอกประเทศ 
5)  คุ้มครองส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน 

6)  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหาร 
     การเกษตรและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญา 
     เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยทุธศาสตรท์ี ่5   
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

1)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2)  บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3)  บริหารจัดการและรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์  3 น้ า 

4)  เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่ง  แม่น้ าล าคลองและชายฝั่งทะเล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี
 

1)  เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3)  พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเมือง 
     การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนา 
     หน่วยงานและบุคลากรทุกรูปแบบ 
6)  ก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน  บ ารุงรักษา/จัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ 
     เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
7)  พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ภายใต้ค่านิยมหลัก 12 ประการ 
8)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันปัญหาทุจริตอย่างยั่งยืน 
 

 
 
 



8. นโยบายของผู้บรหิารองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขันแตก 
   ๑. ดา้นการเมอืงการบรหิาร  

1)  ประสานแผนการท างานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมท้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
2)  สนับสนุนให้ผู้น าชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนชาวต าบลบางขันแตก 
3)  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
4)  ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรซ่ึงได้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานให้มีความรู้ 

ความสามารถ มีทักษะ ตลอดจนมีจิตส านึก มีความรับผิดชอบต่องาน สามารถตอบสนองต่อองค์กรต่อสังคมและชาวต าบลบางขันแตก 
5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ี 
6)  ให้ความเป็นธรรม โปร่งใสในการพิจารณาความดีความชอบแก่ข้าราชการทุกระดับ 

   ๒. ด้านการส่งเสริมอาชีพของราษฎร  
1)  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายได้ ให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
2)  สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
3)  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความรู้เพ่ิมทักษะเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต    

   ๓. ดา้นสาธารณสขุ กฬีาและนันทนาการ 
1)  ส่งเสริมให้ประชาชนออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
2)  ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชนด้านสุขภาพ  
3)  ส่งเสริมการป้องกันและระงับโรคติดต่อและโรคไม่ตดิต่อในพ้ืนท่ี  
4)  สนับสนุนสถานีอนามัยต าบลบางขันแตกและอาสาสมัครสาธารณสุขในพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการป้องกันและควบคุม

โรคติดต่ออ่ืนๆในพ้ืนท่ี  
5)  สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
6)  ส่งเสริมการพัฒนากีฬาแก่เยาวชนและประชาชน  

   ๔. ดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
1)  สนับสนุนการจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนและ

ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  
๒)  สนับสนุนทุนการศึกษาและอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในพ้ืนท่ี  
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔)  ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและท านุบ ารุงศาสนาใหด้ ารงอยู่คู่

ชุมชนอย่างย่ังยืนโดยสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและวันส าคัญอย่างตอ่เนื่อง 
   ๕. ดา้นการบรหิารจดัการสิง่แวดล้อม  

๑)  สรา้งจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาต ิ
๒)  สรา้งจิตส านึกในการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและน้ าเสยีในชุมชน 
๓)  สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาต ิ
๔)  บริหารจัดการขยะให้มีประสิทธภิาพ  

   ๖. ดา้นการพฒันาสังคมและคณุภาพชวีติ 
            ๑)  จัดสวสัดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผูพิ้การ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
            2)  จัดให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยท่ีอาจเกิดขึ้น 



            3)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งต ารวจชุมชนต าบลบางขันแตก เพ่ือช่วยเจ้าหน้าที่ต ารวจและฝ่าย
ปกครองในการสอดส่องดูแล  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรในพื้นที่ 
            4)  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุต าบลบางขันแตก เพ่ือให้บริการและให้ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องและจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ  

   ๗. ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
             ๑)  ด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รวมทั้งขยายไหล่ทางถนนในหมู่บ้านหลายสาย เพ่ือให้
ราษฎรในพ้ืนที่ใช้เป็นเส้นทางสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก  
             ๒)  ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมทาง ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเพ่ือให้
ราษฎร มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึงทุกครัวเรือนและอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิต 
             ๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในพ้ืนที่ 
    9. วสิยัทศัน ์พนัธกจิและจดุมงุหมายการพฒันาขององค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

 วสิยัทัศนใ์นการพฒันาท้องถิน่ 
“โครงสรา้งพื้นฐานและการศกึษาดพีร้อม  สิง่แวดล้อมยัง่ยนื 

พลกิฟืน้อาชีพ  เรง่รบีเรือ่งสขุภาพ” 

 พันธกจิ 
  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

2.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  3.  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
  4.  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 

  5.  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.  บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  7.  รักษาความสะอาด ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8.  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  9.  เพ่ิมประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร พัฒนาองค์กร มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

     ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 จดุมุง่หมายเพื่อการพัฒนา 
  1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ ามีความสะดวกและรวดเร็ว 
  2.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
  3.  ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
  4.  เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลทั่วถึง 
  5.  ประชาชนมีความรู้และได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
  6.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึนและพอเพียง 
  8.  ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
  9.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืน 

  10. การบริหารจัดการองค์กรและชุมชนมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  11. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 



 10. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

1. พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
    การก่อสร้างซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษา โครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
2. พัฒนาระบบการคมนาคมทางบกและทางน้ า 
3. จัดท าผังเมืองและผังเมืองรวม 
4. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2   
การพัฒนาด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต  การศึกษา 
ศิลปะ การกีฬา 
วัฒนธรรม ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขมูลฐาน ยกระดับการบริการทางการแพทย์      
    เสริมสร้างสุขภาพอนามัย  ป้องกัน แก้ไข  ความคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการศึกษา  ปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
    การกีฬา นันทนาการให้กับเด็ก เยาวชนประชาชน คนพิการ รวมถึงผู้ด้อยโอกาส 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 
     ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
4. พัฒนาสถาบันครอบครัว  ชุมชนและสังคม  ให้มีความเข้มแข็งตามหลักปรัชญา   
    เศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาชน 
6. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งในการบ ารุงรักษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกัน  การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาด้านจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม  การรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

1. การบริหารจัดการ  การป้องกัน  บรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกัน  แก้ไข  ปัญหายาเสพติด ตลอดจนการฟ้ืนฟู 
    ผู้ติดยาเสพติด 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหาสังคม  รวมถึงการท้องก่อนวัยอันควร 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การพัฒนาและการส่งเสริม
เกษตรกรรม  การลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางแม่น้ าล าคลอง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  
    และปลูกจิตส านึกให้รักถิ่นก าเนิด 
2. ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  องค์กรชุมชน เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ   
    เกษตรกรรมการประมงและการลงทุน  พาณิชยกรรม  การบริการ เพ่ือการ 
    สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมทักษะความรู้  
    เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการผลิต  และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรรวมทั้ง 
    ผลิตภัณฑ์แปรรูปให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจสามารถขยาย 
    เครือข่ายทางการตลาด  สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา  และบริหารการเกษตร 
    และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
  



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 

ยทุธศาสตรท์ี ่5   
การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
2. บริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3. เสริมสร้างการป้องกัน การกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ าล าคลอง 
 

ยุทธศาสตร์ที ่6   
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ด ี
 

1. เทิดทูน พิทักษ์ รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
3. พัฒนาความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการเมืองการ 
    ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  รวมถึงพัฒนาหน่วยงาน 
    และบุคลากรทุกรูปแบบ 
6. การก่อสร้าง / ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน, การจัดหาวัสดุและการบ ารุงรักษา  
    อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, การพัฒนาระบบการท างานโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
7. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่3  
 
 
 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก  ได้ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่น ามาจากแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และ แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 
– 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1  เฉพาะในปีงบประมาณ 2561   ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้น ามาบรรจุ
ไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก การติดตามการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 คือ รอบเดือนตุลาคม 2561 (เมษายน ถึง กันยายน 2561)  
 

จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 4 ป ี
  องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เมื่อวันที่  31 
ตุลาคม 2559  ทั้งน้ี  ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ดังน้ี 
 

ยทุธศาสตร ์ ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 รวม 

จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ จ านว
น 

โครง
การ 

งบประมาณ จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ จ านวน 
โครงกา

ร 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

35 35,640,000 35 33,840,000 34 32,140,000 34 32,140,000 138 133,760,000 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศกึษา ศิลปะการ
กีฬา วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

34 22,998,000 34 23,069,000 35 26,140,000 35 25,711,000 138 97,918,000 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคม การรักษา
ความสงบเรียบรอ้ย 

14 1,525,000 14 1,525,000 14 1,525,000 14 1,525,000 56 6,100,000 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
และการส่งเสริม
เกษตรกรรม การลงทนุ 
พณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

9 660,000 9 660,000 9 660,000 9 660,000 36 2,640,000 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

9 2,350,000 9 6,350,000 9 6,350,000 9 6,350,000 36 25,400,000 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงและสังคมทีด่ ี

48 12,450,000 48 12,450,000 48 12,450,000 48 12,450,000 192  49,800,000 

รวม 149 79,623,000 149 77,894,000 149 79,265,000 149 78,836,000 596  315,618,000 

 
 

ผลการตดิตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก
แตก 



แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 
  

ยุทธศาสตร์ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ป ี
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน โครงการ 

ยทุธศาสตร ์1 การ
พัฒนาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 

17 

 
 

5,897,500 

 
 

37 

 
 

40,212,500 

 
 

44 

 
 

49,895,000 

 
 

23- 

 
 

36,300,000 

 
 

121 

 
 

132,305,000 

รวม 17 5,897,500 3 40,212,500 44 49,895,000 23 36,300,000 121 132,305,000 

ยทุธศาสตร ์2 การ
พัฒนาดา้นการ
สง่เสรมิคณุภาพชีวติ 
การศกึษา ศลิปะ การ
กฬีา วัฒนธรรม 
ประเพณ ีภูมปิัญญา
ท้องถิน่ 

 
 
 

47 

 
 
 

1,171,016 

 
 
 

47 

 
 
 

1,171,016 

 
 
 

47 

 
 
 

1,171,016 

 
 
 

47 

 
 
 

1,171,016 

 
 
 

188 

 
 
 

4,684,064 

รวม 47 1,171,016 47 1,171,016 47 1,171,016 47 1,171,016 188 4,684,064 

ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การ
พัฒนาดา้นจดั
ระเบยีบชมุชน/สงัคม 
รกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

1 

 
 
 

50,000 

 
 
 

4 

 
 
 

200,000 

รวม 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000 

ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การ
พัฒนาและสง่เสริม
เกษตรกรรม การ
ลงทุน พาณชิยกรรม
และการทอ่งเทีย่ว 

 
 

2 

 
 

1,300,000 

 
 

2 

 
 

1,300,000 

 
 

2 

 
 

1,300,000 

 
 

2 

 
 

1,300,000 

 
 

8 

 
 

9,600,000 

รวม 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 2 1,300,000 8 9,600,000 

ยทุธศาสตร ์ 6  การ
พัฒนาดา้นการบริหาร
กจิการบา้นเมอืงและ
สงัคมที่ด ี

 
6 

 
1,800,000 

 
7 

 
3,500,000 

 
7 

 
3,500,000 

 
7 

 
3,500,000 

 
27 

 
12,300,000 

รวม 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 27 12,300,000 

รวมทัง้สิน้ 73 10,218,516 94 46,233,516 101 55,916,016 80 42,321,016 348 154,689,064 

 

 

 

 

 

 



สรปุโครงการ/กจิกรรมตามแผนพฒันาสี่ป ีพ.ศ. 2561 - 2564 
ที่น ามาบรรจุไวใ้นขอ้บัญญตัิงบประมาณรายจา่ย ป ีพ.ศ. 2561 

 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
จ านวนโครงการ/กจิกรรม 

ตามแผนพฒันาสามป ี

จ านวนโครงการ/กจิกรรม 
ทีบ่รรจไุวใ้นขอ้บญัญตัิ 

จ านวนโครงการ/กจิกรรม 
ทีด่ าเนนิการตามขอ้บญัญตั ิ 

(เมษายน – กนัยายน 2561) 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
 (บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ตั้งไว้ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

(บาท) 

 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

35 45,190,000 6 5,836,000 8 7,568,729.27 

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต การศึกษา ศลิปะ 
การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

34 21,928,000 24 22,158,725 
 

46 10,071,155.08 

   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม การรักษา ความ
สงบเรียบร้อย 

14 1,535,000 8 584,795 2 32,969  

   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการ
ส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทุน  
พณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

9 740,000 5 295,000 1 420  

   5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

9 5,630,000 7 881,000  3 314,354 

    6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 

48 5,660,000 23 4,010,000 11 935,104.78  

รวม 149 79,623,000 73 33,765,520 71 19,184,763.05 

 
- จ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 1,272,500 บาท 
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน  2 โครงการ คือ 

 1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายณรงค์  พ่วงศิริ  ม.7 เชื่อม ม.5  
งบประมาณ   2,680,000 บาท 

 2. โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ พ้ืนคอนกรีตวัดโพงพาง หมู่ที่  2  งบประมาณ 
2,100,000 บาท 

 

 ผลการด าเนนิงานโครงการตามข้อบญัญตัิองค์การบรหิารสว่นต าบลบางขนัแตก 
ความส าเร็จ 
 

  จ านวนโครงการที่ด าเนินงาน  ร้อยละ =      71  x 100   =  31.98 
                  222 

 



การติดตามประเมินผลแผนงานตามยทุธศาสตร์การพัฒนาที่น าไปบรรจุไว้ใน 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก ประจ าปีงบประมาณ 2561 

    

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน       

ที ่ โครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ติดต้ัง ระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง/ซอ่มแซมไฟฟา้ภายในต าบล              600,000                47,580.00         

2 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ า            1,130,000    -         

  ซอยหลังโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม หมู่ที่ 4            

3 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยข้างอบต.บางขันแตกฝั่งสถานีอนามยัฯ            1,170,000    -         

4 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนางลิ้นจี ่หมูที่ 7            1,431,000    -         

5 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงผิวจราจร คสล.ซอยบ้านนายประภาส  แกว้สุกแท ้ม.10              475,000    -         

6 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง ถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนเจริญ ม.12            1,030,000    -         

7 โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายสันทิศ (ช่วงที่ 3) หมู่ที ่10 ฯ              291,000    -       จ่ายขาดเงินสะสม 

8 โครงการขุดลอกล าประโดงสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 6,7,12 ต.บางขันแตก              444,700    -      จ่ายขาดเงินสะสม 

9 โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลกุภายในเขตอบต.บางขันแตก (หมู ่5,7,10,12)              471,000               441,000.00       จ่ายขาดเงินสะสม 

10 โครงการซ่อมแซมสะพานภายในเขตอบต.บางขันแตก (หมู่ที ่2,3,7,9)                65,800                65,000.00      จ่ายขาดเงินสะสม 

11 อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสว่นภูมภิาค            3,952,639            1,976,319.27       โอนงบประมาณฯ 

12 อุดหนุนขยายเขตประปาภูมภิาค              893,103               258,830.00       โอนงบประมาณฯ 

13 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านนายณรงค์  พว่งศิริ ม.7 เช่ือม ม.5             3,500,000            2,680,000.00       งบอบจ. 
14 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์พื้นคอนกรีตวัดโพงพาง หมู่ที ่2 3,000,000           2,100,000.00       งบอบจ. 

รวม 14  โครงการ/กจิกรรม          18,454,242            7,568,729.27   5 โครงการ  3 โครงการ 6 โครงการ   

 
 

 

 

 

       



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศิลปะ  การ
กีฬา  วัฒนธรรม ประเพณแีละภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

ที ่ โครงการ/กจิกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ทีต่ั้งไว ้  ทีเ่บกิจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

1 โครงการส่งเสริม/สนับสนุนการด ารงชีวิตโดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียง                30,000                11,545.00         

2 อุดหนุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า                50,000    -         

  นภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ ์             

3 อุดหนุนกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม                20,000    -         

4 โครงการสืบสานประเพณีเทศกาลเข้าพรรษา                10,000    -       ไม่ใช้งบประมาณ 

5 โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศพด.สังกัดอบต.บางขันแตก              382,000               185,120.00         

    - ศพด.บ้านคลองบ่อ                120,880.00          

    - ศพด.วัดบางขันแตก                 33,840.00          

    - ศพด.รร.วัดศรีสุวรรณคงคาราม                 48,400.00          

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)             1,135,000               197,242.08         

    - ศพด.ในสังกัด อบต.             

    - โรงเรียนในพ้ืนที่ อบต.             

7 อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวราราม            1,300,000               634,000.00         

8 อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดบางขันแตก              272,000               136,000.00         

9 อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม              380,000               178,000.00         

10 อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดนางพิมพ์              104,000                51,000.00         

11 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                50,000    -         

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนขับ้า                50,000    -         

13 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกก าลังกาย                50,000    -         

14 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษว์่าวไทย                30,000    -         

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ)       
ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

15 เบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ
         

14,422,800            6,901,300.00         

16 เบี้ยยังชีพผู้พิการ            2,259,800            1,083,200.00         

17 เบี้ยยังชีพส าหรับผู้ปว่ยเอดส ์                84,000                39,000.00         

18 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ                10,000    -         

19 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนัขบ้า                13,410                27,350.00       เงินอุดหนุน 

20 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และขึน้ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ                  1,341                  3,282.00       เงินอุดหนุน 

21 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก                28,000                28,000.00         

22 โครงการส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ในโรงเรียน                10,000                10,000.00         

23 โครงการส่งเสริมการบริโภคข้าวกลอ้งเพื่อสุขภาพ                10,000                10,000.00         

24 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 0 - 4 ป ี                18,000                18,000.00         

25 โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยโรคเบาหวาน                16,000                16,000.00         

26 โครงการป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งปากมดลูก                12,000                12,000.00         

27 โครงการวัยเรียน วัยใส รกัอยา่งไรไม่เส่ียง                12,800                12,800.00         

28 โครงการ Stroke ปอ้งกันได้                  6,200                  6,200.00         

29 โครงการฟันดีด้วยมือแม ่                13,800                13,800.00         

30 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก                11,800                11,800.00         

31 โครงการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพผู้ป่วยสุขภาพจิตกับครอบครัว                11,600                11,600.00         

32 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารผู้ป่วยเบาหวาน                13,800                13,800.00         

33 โครงการสมุนไพรน่ารู้ ในชีวิตประจ าวัน                  9,800                  9,800.00         

34 โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรรเทาอาการปวดเข่า                  7,600                  7,600.00         

35 โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพร บรรเทาอาการปวดเข่า                  7,600                  7,600.00         

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ  การศึกษา  ศิลปะ  การกีฬา  

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน (ต่อ)       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

36 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่3                  7,500                  7,500.00         

37 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่4                  7,500                  7,500.00         

38 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่5                  7,500                  7,500.00         

39 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่7                  7,500                  7,500.00         

40 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่10                  7,500                  7,500.00         

41 โครงการค้ดกรองตาต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที ่11                  7,500                  7,500.00         

42 ดูแลสุขภาพกลุ่มวยัท างาน ผู้สูงอายุ และฟื้นฟูผู้พิการ ผู้ปว่ยติดเตียงด้วยแพทยแ์ผนไทย                36,750                36,750.00         

43 โครงการสาธารณสุขร่วมใจ ลดโลกร้อน กรีนแอนด์คลีน (PDOP PROJECT)                21,000                21,000.00         

44 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยการพ่นสารเคมีก าจัดยุงตัวแก่                31,416                31,416.00         

45 โครงการก าจัดลูกน้ ายุงลายด้วยทรายทีม่ีฟอสโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                24,800                24,800.00         

46 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏบิัติธรรม                34,600                34,600.00         

47 โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนริภัย ใส่ใจกฏจราจร (ODOP PROJECT)                34,800                34,800.00         

48 ลดภาวะและอาการแทรกซ้อนที่ขาและเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยการแพทยแ์ผนไทย                35,150                35,150.00         

49 โครงการเฝ้าระวังมะเร็งเต้านมและคัดกรองมะเร็งปากมดลูก                24,050                24,050.00         

50 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและส่งเสริมการเข้าร่วมกจิกรรมชุมชนโดยการเรียนรู้                54,950                54,950.00         

  อาชีพของผู้สูงอายุ และภาคีเครือข่าย             

51 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมสถิต์ิวรารามและ                42,200                  4,200.00        

  โรงเรียนวัดนางพิมพ ์           

52 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                30,000                30,000.00         

53 โครงการส่งเสริมและเฝ้าระวังโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุแก่เด็กนักเรียน                30,000                30,000.00         

  รวม  53 โครงการ/กจิกรรม 
         

21,316,467          10,071,155.08   46 โครงการ   - โครงการ 7 โครงการ   

 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจดัระเบียบชุมชน/สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)        

1 ฝึกอบรม/ทบทวน /จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน              230,000    -         

2 โครงการสร้างความอุ่นใจ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินช่วงเทศกาลสงกรานต์                30,000                31,000.00         

3 โครงการฝึกอบรมการปอ้งกันบรรเทาสาธารณภัยและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ต าบล                20,000    -         

4 การช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดความจ าเป็นฉุกเฉินหรือสาธารณภัย              116,295                  1,969.00         

5 โครงการส่งเสริม/สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                65,000    -         

6 ส่งเสริม/สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด                53,500    -         

7 รณรงค์/ส่งเสริมกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของเด็กและเยาวชนฯ                40,000    -         

รวม 7  โครงการ/กจิกรรม              554,795                32,969.00   2 โครงการ   - 5 โครงการ   

        
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและการส่งเสริมเกษตรกรรม การลงทนุ พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

1 รณรงค์/ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                15,000    -    -    -     

2 การฝึกอบรมอาชีพ/การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน                95,000                     420.00     -     

3 การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มประชาชน                45,000    -    -    -     

4 โครงการป้องกันและก าจัดแมลงด าหนามมะพร้าวโดยใช้แตนเบียนอะซิโคเดส                50,000    -    -    -     

5 โครงการรณรงค์ป้องกันและก าจัดกระรอกในสวนมะพรา้ว                90,000    -    -    -     

รวม 5  โครงการ/กจิกรรม              295,000                     420.00   1 โครงการ    -   4 โครงการ    

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

1 โครการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน                10,000    -        

2 โครงการบางขันแตกร่วมใจ ลด  คัด แยก ขยะ                20,000                  2,650.00         

3 โครงการบางขันแตกร่วมใจภักด์ิ รักสามคัคี ท าความดีถวายพ่อหลวง (ลงแขกลงคลอง)              120,000                61,704.00        

4 โครงการฝึกอบรม สร้างจิตส านกึในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                20,000    -         

5 โครงการอบรมให้ความรู้ การก าจัดน้ าเสียของสถานประกอบการ                  6,000    -         

6 โครงการจ้างเหมาก าจัดขยะ              600,000               250,000.00        

7 โครงการปล่อยกุ้งกา้มกรามคืนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ              100,000    -         

รวม 7  โครงการ/กจิกรรม              876,000                   314,354   3 โครงการ    -   4 โครงการ    

        

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมที่ดี       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้ หมายเหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

1 การเลือกต้ัง              600,000    -        

2 การอบรมให้ความรู้ด้านกฏหมายข้อมูลข่าวสารของทางราชการ                20,000    -       ไม่ใช้งบประมาณ 

3 อินเตอร์เน็ต าบล                90,000                28,419.20         

4 ซ่อมแซมเสียงตามสาย              100,000                77,900.00         

5 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ ์              100,000    -         

6 สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ประจ าหมู่บ้าน              100,000                33,120.00         

7 การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน              300,000    -         

8 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (สป.)              380,000                54,377.58         



 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (ต่อ)       

ที่ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ   งบประมาณ   ด าเนินการ  อยู่ระหว่าง ยังไม่ได ้

หมาย
เหต ุ

     ที่ตั้งไว ้  ที่เบิกจา่ย   แล้วเสร็จ  ด าเนินการ ด าเนินการ   

     (บาท)   (บาท)          

9 ค่าจ้างที่ปรึกษา                30,000    -         

10 ค่าจ้างเหมาบริการ              300,000                18,000.00         

11 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลขา่วสารของทางราชการ                25,000    -         

12 การอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน                70,000    -         

13 จัดซ้ือ/ปรับปรุงครุภัณฑ์              300,000               213,800.00         

14 บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน (กศ.)                10,000    -         

15 จัดซ้ือ/ปรับปรุงครุภัณฑ์                30,000                  2,675.00        

16 ก่อสร้างโรงจอดรถส าหรับผู้มาติดต่อราชการ              800,000    -         

17 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมอาคารส านักงาน,อาคารศพด.              450,000               440,000.00         

18 โครงการอาสาสมัครปกป้องสถาบันพระมหากษัตริยแ์ละกจิกรรมคนบางขันแตก                15,000    -         

  ปรองดอง สมานฉันท ์             

19 จัดเวทีประชาคม                15,000    -         

20 โครงการสร้างพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย                50,000    -         

21 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศิลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต              100,000    -         

  การท างานของผู้บริหารสมาชิกสภาและบุคลากรในสังกัดอบต.             

22 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือพฒันาศักภาพ คกก.ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยีฯ              100,000                14,432.00         

23 สมทบกองทุนประกันสังคม              165,000                52,380.00         

รวม 23  โครงการ/กจิกรรม 
           

4,150,000              935,104.78   10 โครงการ   1 โครงการ 12 โครงการ   

รวมทั้งสิน้ 109 โครงการ/กจิกรรม         39,878,762          19,184,763.05   67 โครงการ   4 โครงการ   39 โครงการ    

 
 
 



ส่วนที ่4 

สรปุผล และขอ้เสนอแนะ 
 
1. สรุปผล 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตกประจ าปี  
งบประมาณ 2561 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 สรุปผลการด าเงินงานตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังน้ี 

1. ผลการด าเนนิงานในยทุธศาสตรท์ี ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ าวน  6   โครงการ 

    โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม   จ านวน  4   โครงการ 

     โครงการที่โอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   จ านวน  2   โครงการ 

  โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  จ านวน  -    โครงการ 
  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  3   โครงการ 

ระดับความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ  0 
 

2. ผลการด าเนนิงานในยทุธศาสตรท์ี ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การศึกษา ศิลปะ การกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี กูมิปัญญาท้องถิ่น 

 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน  24   โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   4    โครงการ 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   11  โครงการ 

ระดับความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ  16.67 
 

3. ผลการด าเนนิงานในยทุธศาสตรท์ี ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
การรักษาความสงบเรียบร้อย  

 โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน  8   โครงการ 
 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน  1   โครงการ 
 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน            1  โครงการ 

ระดับความส าเร็จ   คิดเป็นร้อยละ   12.50 
 

4. ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน    5   โครงการ 
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    -    โครงการ 

 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน    -    โครงการ 

ระดับความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ  0 
 
 
 

 



  5.  ผลการด าเนนิงานในยทุธศาสตร์ที ่5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน    7   โครงการ 
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    -    โครงการ 

 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน    2   โครงการ 
ระดับความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ   0 
 

     6)  ผลการด าเนนิงานในยุทธศาสตรท์ี ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมือง 
และสังคมที่ดี 
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ านวน  23 โครงการ 
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   1 โครงการ 

 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   6       โครงการ 
ระดับความส าเร็จ คิดเป็นร้อยละ   4.35 

 

2.  ขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ได้เสนอแนะข้อคิดเห็นไว้ดังน้ี 

  1.  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันแตก 
  2.  การใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการจริง  ควรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ และให้ 
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  3.  ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการด าเนินการจริง 
  4.  ควรด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนการด าเนินงาน  เพ่ือไม่ให้เกิด 
ความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณและเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
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