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      ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าท่ีด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 

      ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น  เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ส่วนที่  1 
 

บทน า 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีท่ีผ่านมาอีกด้วย  

 
ท้ังนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

2548 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ 2561 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการด าเนินงาน  เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และ
ทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสัก
เพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งช้ีถึงผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือท่ีส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
1.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีด าเนินการอยู่  โดยท่ีการติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาท่ีก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน 
ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าท่ีก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้
รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าท่ีควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา 
ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างท่ีก าลัง
ด าเนินการหรือภายหลังท่ีการด าเนินการส าเร็จเสร็จส้ินไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นส่ิงจ าเป็นเช่นเดียวกับการ
ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งช้ีว่าแผนงานท่ีก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็น
ตัวช้ีวัดว่าแผนงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานท่ีก าหนดไว้
หรือไม่  ซึ่งผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับท่ีสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง
และตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
2.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
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2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  
 2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดท่ีก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  
 
3.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

3.1  เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

3.2  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้  
3.3  เพื่อรู้ถึงความต้องการท่ีแท้จริงของประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  และ

แก้ไขได้ตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น  
3.4  เพื่อใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
4.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 4.1  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  จะต้อง
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

1.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  ดังนี้ 

   (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12  ดังนี้ 
   (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ได้มีวิธีการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล    ดังนี้   
  

1. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 
0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
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แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/
ว 5797  ลงวันท่ี  10 ตุลาคม  2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   
 2.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2561และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 
5  ระเบียบ  วิธีการและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

5.1  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   
  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบท่ีใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (1)  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(2)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี ้ 
แบบท่ี  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้ง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี  10 ตุลาคม  2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 45วัน  
นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)  

(3)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 5.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาส่ีปี  (พ.ศ. 2561-2564)   

                     (2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายใน 
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

(3)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีต้ังไว้หรือไม ่

(4)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2)   
(6)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7)  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

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

แบบท่ี  1    การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้ง

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29  มกราคม  2559 เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ 
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 5797 ลงวันท่ี  10  ตุลาคม  2559  ให้แล้วเสร็จภายใน 45 
วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น)   
 

ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

 
 

 
1)  นายลิปกรณ์  ศิริมร  สมาชิกสภา อบต.        ประธานกรรมการ 
2)  นางเตือนตา  รัตนคช  สมาชิกสภา อบต.                   กรรมการ 
3)  นายสมหมาย บุญช่วยแก้ว สมาชิกสภา อบต.          กรรมการ    
4)  นายพิเชษฐ์  ดีหนู  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 
5)  นายบุญฤทธิ์  สังข์ทอง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น         กรรมการ 
6)  นางภิญญา  จันทรเสน ท้องถิ่นอ าเภอบางขัน         กรรมการ 
7)  นายอุทัย  ชอบท ากิจ  ผอ.รพ.สต.บ้านสมสรร         กรรมการ 
8)  นางสาวอรพิน อินทวงศ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา                 กรรมการ 
9)  นายประครอง  ชูขาว  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
10) นายคล่อง  เสือค า  ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ 
11) นายภาสกร  ค าสุวรรณ   หน.สป.อบต.       กรรมการ/เลขานุการ 
        
 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.บ้านนิคม 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที่ 2 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบล
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมท้ังปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  

 
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียงท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันท่ียังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์      วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  จุดมุ่งหมาย  จุดมุ่งหมาย  และและและแนวทางแนวทางแนวทางการพัฒนาการพัฒนาการพัฒนา   

แผนยุทธศาสตร์ 
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2.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพิ่มมากขึ้น  
รวมท้ังจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการ
ให้บริการประชาชน  ท้ังนี้  เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบันและ
อนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด้าเนินการในปีแรก    
 นโยบายที่  2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  3  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  5  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  6  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  7  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  8  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

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

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม  2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  2556 และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานท่ีผ่านมา ซึ่ง
เดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมท้ังได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชา อาเซียน ปี 2558 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อ
เตรียมความพร้อมของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 
ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหล่ือมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 
ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

 
4. ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด 12 ประการ  ดังนี ้
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
4)  ใฝุหาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันท่ีดี 

11) มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ

เป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใคร
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ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จาก
ภยันตรายท้ังปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสาน
พลังการสร้างชาติท่ีต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือน
การพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ี
มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทย
ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ท้ัง
มวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

5.2 นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังนี้ 

1)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหล่ือมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 
5.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้
มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมท้ังผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานท่ี  ท่ีจัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมท้ัง
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
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1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานท่ี รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ท้ังนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยท่ีต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมท้ังมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด 
สารเคมี และสารต้ังต้นในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังด าเนินการปูองกันกลุ่มเส่ียงและประชาชนท่ัวไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหน้าท่ีการปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาส่ังคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  69/2557เรื่อง 
มาตรการปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าท่ีของแต่ละ
หน่วยงานท่ีเกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดท่ีน่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมี
ความเส่ียง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆ
เพราะรับผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
 2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ 
ท าผิดตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทาง
ดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6.แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

   6.1 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561 - 2564 

   วิสัยทัศน์ (Vision) 
   “ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเท่ียวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ท่ีสมบูรณ์ เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม”  
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   พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ ามัน ยางพารา และไม้ผล 
   2. พัฒนาการประมง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น 
   3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียว สร้างรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย การบริหารจัดการ 
และสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวระหว่างกลุ่มจังหวัด 
   4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
   5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมท่ีดี 

   เป้าประสงค์รวม 
   1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปยางพารา ปาล์มน้ ามันของประเทศ 
   2. เป็นกลุ่มจังหวัดช้ันน าด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมี
ความโดดเด่นในพื้นท่ี  
   3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ
การท่องเท่ียว 
   4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ 
ของกลุ่ม  
   5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีส่ิงแวดล้อม สภาพสังคมท่ีดี  

   ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการผลิต แปรรูปและการบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ ามัน 
ยางพารา ไม้ผล) 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝ่ัง การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจและการ
เล้ียงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นในพื้นท่ี  
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนาสู่การเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลาย
ของรูปแบบการท่องเท่ียว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของ
กลุ่มจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียวและสังคมคุณภาพ    
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  6.2 แผนพัฒนาจังหวัด(พ.ศ.2557–2560)ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
   วิสัยทัศน์ (Vision) 
     “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเที่ยว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”  
   ค้านิยามวิสัยทัศน์ 

ค้าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอื้ออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ  
และมีประเพณี  วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่นา่เที่ยว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และส่ งเสริม
สุขภาพอนามัย อาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เมืองพลังงาน
สะอาด การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สาธารณูปโภค ระบบคมนาคมเพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์เช่ือมโยงโครงข่ายถนน
ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปลูกฝัง
ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็นเมืองน่าเท่ียว 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครแห่งการผลิตทางการเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม 
มุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และน านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร 
ประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความผาสุก และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การ
บริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า 
และระบบชลประทาน รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินท ากิน การจัดการด้านการส่งเสริมการ
ผลิตพืช สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนา
องค์กรเกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm การวางแผน
การผลิต การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ท่ีมีความยั่งยืนและเช่ือมโยงเครือข่ายด้าน
การตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้าง
ผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนา 
พร้อมท้ัง สนับสนุนการท่องเท่ียวเชิงเกษตร/เชิงนิเวศน์ สนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
สู่การพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนของจังหวัด โดยค านึงถึงความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ความยั่งยืนทางด้านส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคมของจังหวัด 
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    จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (Positioning) 
    จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด ๓ ประเด็น ดังนี ้

1. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม  สงบสุข  น่าเท่ียว 
2. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 
3. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

        เป้าประสงค์รวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 
                    1.  เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการท่องเท่ียว  โดยควบคู่กับการยกระดับ 
มาตรฐานคุณภาพ 
             2.   ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      3.   ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

4..   ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

         ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
1.บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2.พัฒนาการท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4.พัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
6.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช 

    วิสัยทัศน์ 
     “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561– 
2564) ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนว
พระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการ
กระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมท้ัง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับปีท่ี พ.ศ. 2560– 2562 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  

   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายเกษตรกร  
   2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ          
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   3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรทั้งท่ีเป็นอาหาร มิใช่อาหาร และพลังงานทดแทน 
   4. สนับสนุนการจัดรูปแบบท่ีดินเพื่อการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
   5. จัดให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
   6. ฟื้นฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการท่องเท่ียว ท้ังแหล่งท่องเท่ียว บุคลากร ภาคการตลาด 
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของจังหวัด 
   7. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการท่องเท่ียว 
   8. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความส าคัญกับความสอดคล้องกับความ
ต้องการ ภาคเศรษฐกิจชุมชน  
   9. พัฒนาความเช่ือมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. รายได้ของชุมชนเพิ่มข้ึนโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อไป 
   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ท่ีดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่ม
มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 

   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   พันธกิจ 
   1. ฟื้นฟูพื้นท่ีปุาและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   2. ส่งเสริมการบริหารจัดน้ าในพื้นท่ีต้นน้ าและลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วย
ตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ า ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ าแล้งและน้ าท่วม รวมท้ังส่งเสริมให้มีระบบการ
จัดการน้ าเสีย 
   3. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติในชุมชนให้อยู่ในขีด
ความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
   4 ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่างพอเพียงและยั่งยืน การ
สร้างเครือข่ายชุมชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมชุมชน  
   5. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมท่ี
จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะชุมชน ขยะ
อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวม
ศูนย์ 
   6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ  บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝูาระวัง แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
   8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
   9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาปกปูองระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน 
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   เป้าหมายการพัฒนา 
๑. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ

ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
   ๒. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   3. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
   4. คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนาในทุก
ด้าน 
   2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาท้ังในและ
นอกระบบ สนับสนุนการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
   3. รณรงค์ให้เกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชน
ให้ถูกสุขลักษณะ 
   4. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
   5. รณรงค์ ปูองกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
   6. รณรงค์ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและปูองกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝูา
ระวังปูองกันปัญหาการปุวยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   7. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   8. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   9. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคม
โลก 
   10. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและพึ่งพาตนเองได้  
   11. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดท าและใช้แผน
ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนและสวัสดิการชุมชน 
 

   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
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              4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ลดลง 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ท่ัวถึง 
   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับ
ระบบขนส่งอื่น รวมท้ังเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   2. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
   พันธกิจ 
   1. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตส านึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สนับสนุน
ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการประชาชน ลดขั้นตอน
การท างานเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
   3. พัฒนาและส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองความต้องการในระดับชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
   4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ  

   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการประชาชน 
   3. มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
7.   ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านนิคม 
 7.1 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบาานนิคม ปีงบประมาณ  2561  
 

 

 - 16 -  
 

                                
 

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กร 

 7.2 เป้าประสงค ์
     1. เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
     2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
     3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
     5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
     6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

 7.3 ตัวชี้วัด 
     1. จ านวนระยะทางถนนท่ีได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน 
     2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
     3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
     4. ร้อยละของประชากรวัยท างานมีอาชีพและมีรายได้ 
     5. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
     6. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 
 7.4 ค่าเป้าหมาย 
     1. ระยะทางเส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน ปีละ 4 กม. 
    2. ประชาชนมีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ปีละ 50 ครัวเรือน 
    3. ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 85 
    4. ประชากรวันท างานมีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละ 10 ต่อปี  
    5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ร้อยละ 10 ต่อปี 
    6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 85 
      7.5    จุดยืนทางยุทธศาสตร์      
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.  2561 – 2564) เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และ
ความเส่ียงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ทิศทางการบริหาร
จัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  จึงเป็น
การใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดย
ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
ภายในต าบล เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ    
           จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จึงก าหนด จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต้าบล
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ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน อยู่อย่ างเป็นสุขปลอดภัย บนวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
8.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856  ลงวันท่ี  12  มีนาคม  2553  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคล่ือน
แผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนว
ทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและ
กิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
สังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนท าเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน         
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการเองได้พิ จารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไป
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและ
จะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมี
หลายด้านดังนี้    

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟูาส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเท่ียว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุุนละออง  กล่ินเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
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9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้้า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600  ลงวันท่ี 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลด้านเกษตร  เช่น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต้นทุน/หน่วย 
ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ า
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและ
แหล่งน้ าเพื่อจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับ
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูล
ปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมท้ังข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ท้ังนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลท่ีต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนท่ี 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนท่ี 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนท่ี 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนท่ี 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนท่ี 5 : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

          
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 
12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่  พร้อมท้ังเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิดสร้างสรรค์ บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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วิสัยทัศน์ 
“สาธารณูปโภคครบครัน ปวงประชามีคุณภาพ อยู่อย่างเป็นสุขปลอดภัย บนวิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

พันธกิจ 
          1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จ าเป็นเพื่อ 

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
1)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
2)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
3)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
4)  มลภาวะและส่ิงแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
5)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    แนวทางการพัฒนา 
   ด้านที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
   2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
   3. พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 

   ด้านที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ปูองกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ปูองกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
   4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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   7. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและพึ่งพาตนเองได้ 
   8. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 

   ด้านที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 

   ด้านที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
   2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 

   ด้านที่ 5 การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
   1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

**************************** 
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ส่วนที่ 3 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือ
ส าหรับการติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญ
ในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  
แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  
แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือการ
ประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) ดังนี้   
 
1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถ
แสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน้ าเข้า (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ี
การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะ
จะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้
ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า ( eariy 
warning system)  เพือ่ให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลท่ี
จ าเป็น    

 
 

 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานผลการติดตามและประเมินแผนพฒันาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน   
(((PPPeeerrrfffooorrrmmmaaannnccceee      IIInnndddiiicccaaatttooorrrsss )))   
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2.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2.1  ท าให้ทราบไดว่าส่ิงท่ีไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม 

ส าเร็จเพราะเหตุใดประชาชนท่ีมาขอรับบริการพอใจหรือไม  
2.2  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูท่ีควบคุมดูแลกิจกรรมเหล

านั้นจะหาวิธีการแกไขปญหาท่ีจะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะส้ินสุดแลวก็ตาม ผล
การประเมินตัวช้ีวัดท่ีไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานต
อไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

2.3  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น 
2.4  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาใน

การจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเป
นเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนท่ีเปนธรรม  

 
3.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

3.1  เพื่อใหท้ราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
3.4  เพื่อทราบถึงความพึงพอใจในภาพรวม     
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4.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 
 
          (1)  แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2559 – 2563)   
                  ตัวบ่งช้ีท่ี  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน) 
                   ตัวบ่งช้ีท่ี  2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5  คะแนน) 
          (2) แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   

ตัวบ่งช้ีท่ี  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปี (5  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4  :  คุณภาพแผนพัฒนาส่ีป(ี5  คะแนน)    
(3)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5  :  การด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีท่ี  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 
 
4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  30  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  30  คะแนน    =  ดีมาก 

คะแนน  25   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  20     =   ต้องปรับปรุง 

 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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4.3  ตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ที่  1   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 
 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  
รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

4 มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2558   
 

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100    คะแนน    ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89   คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  2   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2559 – 2563) 

การประเมินคุณภาพของแผน 100  คะแนน 5 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
3.1  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.2 พันธกิจ (5) (5) 
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
3.4  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.5  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 
3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
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ตัวบ่งชี้ที่  3   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)   ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน     ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสีป่ ี
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เคร่ืองหมาย ) 

1 ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 29 
มกราคม 2559  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   

 

2 มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน  
3 มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนว

ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้ง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนา  
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่าง

แผนพัฒนา 
 

9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  
10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

มีการด าเนินการครบ  10  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 
 
 
 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบา้นนิคม ปีงบประมาณ  261  
 

 

- 27 - 
 

                             

 ตัวบ่งชี้ที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100    คะแนน    ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89   คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  4   :  คุณภาพแผนพัฒนาสี่ป ี
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   4. 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

  คะแนน 4 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสีป่ีไปปฏบิติัในเชิงปริมาณ  10 9 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสีป่ีไปปฏบิติัในเชิงคุณภาพ  10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60 60 
   5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ  5 5 
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.3 จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้ถูกต้อง  5 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเน่ืองกับระยะเวลาปี (4 ปี)  3 3 
   5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
   5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 
   5.8 มีงบประมาณท่ีผ่านมา 3 ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  3 3 
   5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปี ทุกโครงการ  5 5 
   5.10 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  5 5 
   5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
   5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
   5.13 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
   5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. 03 และ แบบ ยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50    ได้  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้  4  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึน้ไป  ได้  3  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  5  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   0  

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี  298 - - 
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

67 22.48 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

67 22.48 - 

งบประมาณจากเงินสะสม/เงินอุดหนุน 18 6.04 - 
การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   

56 18.79 0 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
 

ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  5  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได้  4  คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  3  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการท่ีด าเนินการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561   

55 ไม่มีผลกระทบ 5 
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4.4  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
2 คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 5 5 
3 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 5 5 
4 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี 5 4 
5 การด าเนินโครงการ 5 0 
6 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 30 24 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนท่ีได้  24  คะแนน  ซึ่งต่ ากว่า  25  คะแนน  
คือต้องปรับปรุง  โดยคะแนนท่ีมีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งช้ีท่ี 5  การด าเนินโครงการ  ได้  0  คะแนน  จากคะแนน
เต็ม  5  คะแนน   
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ชื่อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ช่ือ-สกุล .................................................ต าแหน่ง .............................................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใสเ่คร่ืองหมาย  ในช่องที่เลอืก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช่ ไม่ไช่ 

1 เป็นโครงการท่ีประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ท่ีเกินศักยภาพของชุมชน  

  

2 เป็นโครงการท่ีอยู่ในแผนพัฒนา   
3 สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
4 ได้ด าเนินโครงการ   
5 ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
6 งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
7 กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  50  ขึ้นได้รับประโยชน์   
8 การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป   
9 มีผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

10 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป   
 
 

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

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 
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ส่วนที่ 4 
 
 
 
 

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้ อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับ
จากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดย
เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  1 – 3/1(แบบอื่นๆ : ตาม
คู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตาม
และประเมินผลดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1–3/1 
(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าช้ีแจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาส่ีปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น
แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรว่มกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2654)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561-2564)   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสมนึก เซ่ง
สุย-ถนน คสล.บ้านนายใจ ฤทธาภิรมย์ 

964,000 527,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แนว 6-7 

665,000 425,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

3  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบล 192,000 192,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แยกหน้าแนว-คลองล าตัง(จรดซ้าย-ขวา)หมู่ 3 

 
489,000 

 
489,000 

 
เงินสะสม 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
แนว 4 -5 ทิศใต้ หมู่ 4 

 
492,000 

 
492,000 

 
เงินสะสม 

 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าโรงเรียนบ้านเขาวง หมู่ 2 -7(เขาวง-
เหนือคลองซา) 

 
 

497,000 

 
 

497,000 

 
 

เงินสะสม 

 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บ้านนายดล-บ้านนายสุชาติ(สายศาลา
หมู่บ้าน) หมู่ 6-12 

 
 

494,000 

 
 

494,000 

 
 

เงินสะสม 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
รอยต่อ หมู่ 1- หมู่ 7 (ควนแบก-เหนือคลอง
ซา) 

 
 

491,000 

 
 

491,000 

 
 

เงินสะสม 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
บางปุด หมู่ 5  

 
491,000 

 
491,000 

 
เงินสะสม 

 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
หน้าแนว-แนว 8 หมู่ 8 

 
   492,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
สายมัสยิด-ควนขี้แรด หมู่ 12 

 
495,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โกล๊ก-ห้วยขี้เหล็กหมู่ 11 

 
489,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ควนเมา-เค่ียมงาม หมู่ 10 

 
486,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

14 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย สมสรร-ปุาแต้ว หมู่ 13-11 

 
133,000 

 
133,000 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

15 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย สายสอง หมู่ 5-9 

 
210,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

16 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสาย หน้าแนว-
คลองใหญ่ หมู่ 13 

 
77,600 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

17  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย บ้านนางรจนาถึงหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 7 

 
491,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
บางตาแหก หมู่ท่ี 9 

 
491,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
สามแยกบางพงษ์-คลองล าตัง หมู่ท่ี 13 

 
497,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
หลังปูอม-สวนร้อยไร่ หมู่ท่ี 13 

 
367,000 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

21 โครงการปรับรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.บ้านนาต าเสา) หมู่ท่ี 12 

 
937,200 

 
- 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

                       รวม 9,940,800 
 

4,231,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม  

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา  

1 โครงการคบเด็กสร้างบ้าน “โตไปไม่โกง” 15,000 14,860 ตามข้อบัญญัติ  
2 โครงการค่ายเยาวชน 

 
25,000 24,850 ตามข้อบัญญัติ  

3 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

30,000 0 
 

ตามข้อบัญญัติ โอนลด 

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 15,000 14,450 ตามข้อบัญญัติ  
5 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 30,000 29,978 ตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

การศึกษา 
858,000 691,800 ตามข้อบัญญัติ  

7 โครงการส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง 10,000 9,750 ตามข้อบัญญัติ  
8 ค่าอาหารเสริม (นม)  1,264,700 1,096,977.60 ตามข้อบัญญัติ  
9 โครงการอาหารกลางวัน 2,120,000 2,054,000 ตามข้อบัญญัติ  
10 ก่อสร้างอ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 24,770 24,700 ตามข้อบัญญัติ  
11 การรณรงค์คัดแยกขยะ 30,000 27,120 ตามข้อบัญญัติ  
12 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค 15,000 0 ตามข้อบัญญัติ โอนลด 
13 โครงการอบรมฟื้นฟพูัฒนาศักยภาพด้าน

สาธารณสุขข้ันพื้นฐานของชุมชน 
15,000 0 ตามข้อบัญญัติ โอนลด 

14 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000 42,940 ตามข้อบัญญัติ  
15 การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 10,000 - ตามข้อบัญญัติ  
16 การสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 10,000 9,730 ตามข้อบัญญัติ  
17 โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ

ต้านภัยยาเสพติด 
45,000 44,950 ตามข้อบัญญัติ  

18 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  
19 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร ฝึกทบทวน อปพร. 120,000 0 ตามข้อบัญญัติ โอนลด 
20 โครงการซักซ้อมแผนด้านการปูองกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย 
19,000 - ตามข้อบัญญัติ  

21 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลส าคัญต่างๆ 

20,000 19,900 ตามข้อบัญญัติ  

22 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,000 - ตามข้อบัญญัติ  
23 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต าบลบ้านนิคม 100,000 0 ตามข้อบัญญัติ โอนลด 
24 โครงการจัดทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 20,000 - ตามข้อบัญญัติ  
25 กีฬาเด็กและเยาวชน 80,000 71,458 ตามข้อบัญญัติ  
26 โครงการบุญทานไฟ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  
27 โครงการประเพณีชักพระ 20,000 20,000 ตามข้อบัญญัติ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

28 โครงการประเพณีลอยกระทง 45,000 37,450 ตามข้อบัญญัติ  
29 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวันเข้าพรรษา 20,000 19,625 ตามข้อบัญญัติ  
30 โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ

ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชาฯ 
 

35,000 
 

35,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 
 

31 โครงการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและ
ประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 

 
25,000 

 
25,000 

ตามข้อบัญญัติ  

32 จิตแจ่มใส ในวัยผู้สูงอายุ 25,000 23,000 ตามข้อบัญญัติ  
33 โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาส 15,000 0 ตามข้อบัญญัติ โอนลด 
34 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 6,391,100 6,388,300 ตามข้อบัญญัติ  
35 เบ้ียยังชีพคนพิการ 1,356,600 1,301,600 ตามข้อบัญญัติ  
36 เบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 42,000 42,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 12,966,170 12,089,439  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมาย
เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 สนับสนุนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน 

 
15,000 

 
14,940 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

2 ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
30,000 

 
- 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 45,000 14,940  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
 
1 

 
อบรม/การรณรงค์การปูองกันไฟปุา 

 
15,000 

 
14,400 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

 
2 

  
"รักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน 

 
30,000 

 
- 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

 
3 

 
คนนิคมร่วมใจพัฒนาต าบล 

 
15,000 

 
14,940 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

 
4 

 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 
170,000 

 
169,000 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 230,000 198,340  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
 
1 

 
เลือกตั้งของ อปท. 

 
300,000 

 
0 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 
โอนลด 

2 การจัดกิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆซึ่งเป็นวัน
ส าคัญของทางราชการ 

 
40,000 

 
37,745 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

3 การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

 
10,000 

 
9,760 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

4 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
การศึกษาดูงานของเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

 
100,000 

 
- 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

5 อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 50,000 - ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

6 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็นการ
ทุจริต 

10,000 - ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

7 ปรองดองสมานฉันท์และการปกปูองสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

15,000 0 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนลด 

8 ปรับปรุงการต่อเติมอาคารท่ีท าการ อบต.บ้าน
นิคม 

     
1,978,500 

 
1,755,000 

    ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

9 จ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลฯ 25,000 25,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 
 

10 จัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 200,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 2,728,500 2,027,500   
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บัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 
 
แผนงานบริหารทั่วไป 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 60,000 59,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 จัดหาเครื่องพิมพ์มัลติฟังช่ันแบบฉีดหมึก 7,700 7,100 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 67,700 66,100  
 
แผนงานการศึกษา 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 เก้าอี้ 4,000 4,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 ตู้เอกสาร 33,000 33,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 โต๊ะท างาน 8,000 8,000 ตามข้อบัญญัติ  
4 คอมพิวเตอร์ส านักงาน 22,000 21,500 ตามข้อบัญญัติ  
5 เครื่องส ารองไฟ 2,800 2,500 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 69,800 69,000  
 
แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 
1 คอมพิวเตอร์ส านักงาน 22,000 21,500 ตามข้อบัญญัติ  
2 เครื่องส ารองไฟ 2,800 2,500 ตามข้อบัญญัติ  
3 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึก

พิมพ์ 
 

4,300 
 

4,300 
 

ตามข้อบัญญัติ 
 

4 มอเตอร์ 1 เฟส 40,000 37,000 ตามข้อบัญญัติ  
5 เครื่องปรับอากาศ 47,000 47,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 116,100 112,300  
รวมบัญชีการจัดหาครุภัณฑ์ 253,600 247,400  
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ส่วนที่  2  ผลการติดตามผลด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี     
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 155 *10    
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 71 25    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 17 1    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน 

 
16 

 
3 

   

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 
39 

 
17 

   

รวมทั้งสิ้น 298 56    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 18.79    

                    
                * ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลการด าเนินงานรวมโครงการจากการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินทุนส ารองเงินสะสมเงินอุดหนุน 7 โครงการ 
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        แบบที่  3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
               ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร      
               ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 
  ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

     1.1  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
     1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
      ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสี่ป ี
บรรจุใน 

ข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 155 3 1.01 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 71 36 12.08 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 17 2 0.67 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
16 

 
4 

 
1.34 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและ
การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 
39 

 
22 

 
7.38 

รวม 298 67 22.48 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

- 42- 
 

 

 
 

 
 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 

ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 12 

 
ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  เป็นไปด้วยความ

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)  และการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
1.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)  ดังกล่าว  โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนตามแบบประเมิน
คุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2529– 2563) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 10 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 25 
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
3.1  วิสัยทัศน์ (5) (5) 
3.2พันธกิจ (5) (5) 
3.3  ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
3.4  เปูาประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.5  ตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 
3.6  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (10) 
3.7  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (15) 

รวม 100 100 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ได้ด าเนินการติดตาม  

และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์
และโครงการ  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล  สรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  
(พ.ศ. 2561– 2564) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 10 
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9 
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 
4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 10 
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย 60 60 
5.1ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 
5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 5 
5.3จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  3 3 
5.4เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  

5 5 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(4ปี)  

3 3 

5.6งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  4 4 
5.7มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 5 
5.8มีงบประมาณท่ีผ่านมา3 ปีย้อนหลังตามความเป็นจริง 3 3 
5.8โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 4 ปีทุกโครงการ  5 5 
5.10มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ  

5 5 

5.11ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  4 4 
5.12ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ  5 5 
5.13ผลท่ีคาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   5 5 
5.14หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบยท. 03และแบบยท. 04 3 3 

รวม 100 98 
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ส่วนที่ 5 

 
 

 
 
 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548  
หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ท่ีดียึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน เพื่อให้การด าเนินงานมุ่งสู่เปูาหมายดังกล่าว 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผล 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิด 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
และติดตามประเมินผลการบริหารงานท้ังนี้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 
 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
และบรรลุเปูาหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์ 
การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแก้ไข/
เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1/2561 ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงานe-planประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

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


 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2561 

อบต.บ้านนิคม บางขัน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 154.0 57.68 327,582,000.00 87.60 3.0 6.00 1,821,000.00 9.82 2.0 8.00 617,000.00 7.17 1.0 4.55 192,000.00 3.40 1.0 5.00 192,000.00 8.63 

2.การพัฒนาคนและสังคม 63.0 23.60 28,570,400.00 7.64 34.0 68.00 13,962,870.00 75.26 17.0 68.00 6,008,783.00 69.84 16.0 72.73 5,224,603.00 92.65 14.0 70.00 1,811,025.00 81.37 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 18.0 6.74 2,340,000.00 0.63 2.0 4.00 45,000.00 0.24 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

4.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 15.0 5.62 3,440,000.00 0.92 5.0 10.00 260,000.00 1.40 3.0 12.00 210,520.00 2.45 3.0 13.64 210,520.00 3.73 3.0 15.00 210,520.00 9.46 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล 17.0 6.37 12,030,000.00 3.22 6.0 12.00 2,463,500.00 13.28 3.0 12.00 1,767,190.00 20.54 2.0 9.09 12,190.00 0.22 2.0 10.00 12,190.00 0.55 

รวม 267.0   373,962,400.00   50.0   18,552,370.00   25.0   8,603,493.00   22.0   5,639,313.00   20.0   2,225,735.00   
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ส่วนที่  6 
 
 

 
 
 
 
1.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)   

1.1  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (1)  ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

(2)  แบบที่  1  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมี
การด าเนินการครบทุกขั้นตอน   

1.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(1)  ตัวบ่งชี้ที่  2  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  5 คะแนนเต็ม  
(2)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา ได้  100  คะแนนเต็ม   
 1.3  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี

(1)  แบบที่  2  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี   จ านวน   298  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี   จ านวน   56    โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  18.79  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี          
 
2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

2.1  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปเีป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (1)  ตัวบ่งชี้ที่  3  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  ได้  5  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน 

2.2  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(1)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  98  คะแนน  
 (2)  ตัวบ่งชี้ที่  4  : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ได้  4  คะแนน  

  
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
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2.3  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
(1)  แบบที่  3/1  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ี        จ านวน  298   โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 2561                   จ านวน     67 โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  22.48  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  (2)  ตัวบ่งชี้ที่  5 : การด าเนินโครงการ ไม่ได้คะแนน   

(3)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 
2561    

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี   จ านวน      267   โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน        22   โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  8.23  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
 
3.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 3.1  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
       ตัวบ่งชี้ที่  6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  5  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ  
 
ข้อเสนอแนะ   

 เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคมบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารควบคุมและก ากับดูแลการด าเนินโครงการ ในปีงบประมาณถัดไป ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   
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ภาคผนวก 
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๑.  ประกาศรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
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