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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. 2562 ขึ้น  เพื่อรายงานและ
เสนอความเห็นท่ีได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
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ส่วนที่  1 
 

 
 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีท่ีผ่านมา  ว่ามีความ
สอดคล้องกับแผนงานท่ีได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมท้ังการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าท่ีท่ีจะต้ องให้การบริการแก่
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  

บทน ำ 
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2.1 จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีประ สิทธิภาพและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่  
 2.2  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดท่ีผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

2.3  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
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 าเนินการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันท่ีประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
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ท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปีงบประมาณ  2562 และ
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 าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 

2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

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

 5.2  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(1)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565)   

                     (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)  เสนอแนะความคิดเห็นท่ีได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
5.3  เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

แบบท่ี  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/
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แบบท่ี  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
(แนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 

2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

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

 
 

 

 
 

 

1 นายสมพงษ์ ศรีชัง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 5 ประธานกรรมการ 
2 นายลิปปกรณ์ ศิริมร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 10 กรรมการ 
3 นายวิโรจน์ สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 13 กรรมการ 
4 นายเสมียน คงบุญจันทร์ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 2 กรรมการ 
5 นายสุวรรณ มณีโชติ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ท่ี 11 กรรมการ 
6 นางวิไลวรรณ รักด า ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการ 
7 หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  กรรมการ 
8 ผู้อ านวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
9 นายสิทธิพงศ์ จิตพิศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10 นายสมพงษ์ ทองสง  ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11 นายสมพร เสมอักษร  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน   

ส านักงานสาธารณสุข อ าเภอบางขัน    
กรรมการ/
เลขานุการ 

คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำของ อบต.บ้ำนนิคม 
 

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

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด  จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์    พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้ง
ปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
  โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมท้ังก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
           ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      

 
 

         ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์      วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  จุดมุ่งหมาย  จุดมุ่งหมาย  และและและแนวทางแนวทางแนวทางการพฒันาการพฒันาการพฒันา   

แผนยุทธศาสตร์ 
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2.  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)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ 
3)  การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6)  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  
                    1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
                    2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
           3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
    4 ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื 
 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ 
ยั่งยืน 
                 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย  
                     7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
                     8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
                     9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ  
                     10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
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3.  นโยบายของรัฐบาล   
         ตามท่ีได้มีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแต่งต้ังรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินท่ียึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีความสอดคล้องกับหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ 
และหมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑-๒๕๘๐ เรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึง
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดินท่ีรัฐบาลจะด าเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความ
มั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและมีความพร้อมท่ีจะ
ด าเนินชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไป
กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิสัยทัศน์ในการ
ขับเคล่ือนประเทศของรัฐบาลชุดนี้ คือ “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วในศตวรรษท่ี ๒๑” โดย
รัฐบาลได้ก าหนด นโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

      นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน   
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบ 
   สุขของประเทศ 
3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม   
4. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
6. การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาส่ิงแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด /จังหวัด 
             แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาคใต้  
                   ภาคใต้มีแหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีมีช่ือเสียงระดับโลก  และแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพ
สามารถสร้างรายได้ให้กับภาคท้ังพื้นท่ีตอนในและชายฝ่ังทะเลท้ังสองด้าน รวมท้ังมีระบบนิเวศชายฝ่ังท่ีเป็น
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าตามธรรมชาติและเหมาะกับการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าชายฝ่ัง ในขณะท่ีการผลิตภาคเกษตร 
ได้แก่ ยางพาราและปาล์มน้ ามันซึ่งเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปท่ีส าคัญของประเทศยังเป็นแบบด้ังเดิม นอกจากนี้ 
ภาคใต้มีความได้เปรียบด้านสภาพท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์ท่ีอยู่ใกล้เส้นทางการค้าโลก สามารถเช่ือมโยงการพัฒนา
กับพื้นท่ีภาคอื่นๆ ของประเทศ รวมทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออก 
         ดังนั้น การพัฒนาภาคใต้ควรพัฒนาการท่องเท่ียวให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อรักษาความมี
ช่ือเสียง ของแหล่งท่องเท่ียวระดับโลก พร้อมกับพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีศักยภาพให้เป็นท่ีรู้จักในระดับ
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นานาชาติ  ใช้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคู่กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาการเช่ือมโยงการค้า การลงทุน กับภูมิภาคต่างๆ ของโลก         

     เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ “ภาคใต้เป็นเมืองท่องเท่ียวพักผ่อนตากอากาศระดับโลก  เป็น
ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ ามันของประเทศ และเมืองเศรษฐกิจเช่ือมโยงการค้าการลงทุนกับ
ภูมิภาคอื่นของโลก”  

 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาการท่องเท่ียวของภาคให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคุณภาพช้ันน าของโลก  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ของ 

ประเทศ  
          ยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและสร้างความเข้มแข็งสถาบัน

เกษตรกร 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเท่ียว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม 

และการเช่ือมโยงการค้าโลก 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมอย่าง

เป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน 
          ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน 

เป้าหมายของการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
                    “ศูนย์กลางการเกษตร การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวนานาชาติ โลจิสติกส์ที่สมบูรณ ์
สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และสังคมคุณภาพ” 
          
  นิยามเป้าหมาย 
ศูนย์กลางการเกษตร  หมายถึง เป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม

เกษตรท่ี เกี่ ยวข้อง  ท่ีก ลุ่มจังหวัดมี ศักยภาพ  เช่น 
ยางพารา ปาล์มน้ามัน  ข้าว ไม้ผล สมุนไพร การ
ประมง ปศุสัตว์ ท้ังด้านการผลิต แปรรูป การตลาด 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริม
การปลูกไม้เศรษฐกิจ และการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเกษตร  

การคา้ การลงทุน  หมายถึง เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ด้านการ
บริหารจัดการ การตลาดในสินค้า และบริการอย่าง
ครบวงจรท่ีเช่ือมโยงการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ  

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาช าติ  หมายถึง การมีความโดดเด่นสถานท่ีท่องเท่ียว สถานท่ี
ท่องเท่ียวระดับนานาชาติและความหลากหลายของ
รูปแบบการท่องเท่ียว  
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โลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  หมายถึง การมีระบบคมนาคมท่ีเช่ือมโยงท้ังทางบก 
ทางอากาศ และทางน้า และการพัฒนาระบบเครือข่าย 
การ ส่ือสาร  สารสน เทศ  และพ ลังงาน  เพื่ อ เป็ น
ปัจจัยพื้นฐานท่ีสนับสนุน การพัฒนาด้านต่าง ๆ ของ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

สิ่งแวดล้อมยั่งยืน  หมายถึง การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้อง
ไม่สร้างปัญหาต่อทรัพยากร ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
รวมท้ังต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนา การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
เพื่อป้องกัน และการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีมีอยู่  

สังคมคุณภาพ  หมายถึง การด าเนินภารกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ัง
อ่าวไทยในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง  และ  
คงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ความเป็นวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมถึงพหุวัฒนธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นสังคม
คุณภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 
ประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 1 การพัฒนาการเกษตร ด้านการผลิต แปรรูป การตลาด
และ การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจหลัก (ปาล์มน้ามัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร) การประมง และปศุสัตว์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ 
การตลาดในสินค้า และบริการอย่างครบวงจร ท่ีเช่ือมโยงการค้า การลงทุน ระหว่างประเทศ 
              ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 3 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเท่ียวระดับนานาชาติ ท่ีมี
ความหลากหลาย ของรูปแบบการท่องเท่ียว เพื่อรองรับนักท่องเท่ียวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
              ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ท่ี 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 
พลังงาน ระบบเครือข่าย การส่ือสาร สารสนเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
               ประเด็นการยุทธศาสตร์พัฒนา ท่ี 5 การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ 
 

เป้าประสงค์รวม  
      1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยางพารา ปาล์มน้ามัน ข้าว ไม้ผล สมุนไพร 

การเพาะเล้ียงสัตว์น้ าเศรษฐกิจ และการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจท่ีมีความโดดเด่นในพื้นท่ี  
      2. กลุ่มจังหวัดมีมูลค่าการค้า การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน  
      3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนานาชาติ ท่ีมีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบ 

การท่องเท่ียว  
      4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ท่ีมีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ของกลุ่มจังหวัด  
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      5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ มีส่ิงแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสภาพ
สังคมท่ีดี  
 

ต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)  

    1. ศูนย์กลางการท่องเท่ียว (เชิงอนุรักษ์ และนานาชาติ)  
    2. ศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริหารจัดการ อย่างครบวงจรเพื่อเช่ือมโยงการค้า การลงทุน 

ระหว่างประเทศ  
   3. ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตร (ปาล์มน้ามัน ยางพารา ข้าว ไม้ผล สมุนไพร 

ประมง ปศุสัตว์)  
             4. เครือข่ายคมนาคมโลจิสติกส์ เช่ือมโยงภูมิภาคและนานาชาติ 
 

แผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2565) (ฉบับทบทวน) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                วิสัยทัศน์   “นครแห่งอารยธรรม  น่าอยู่นา่เที่ยว  การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน”                                                                             
ค านิยามวิสัยทัศน์  

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแห่งอารยธรรม นครศรีธรรมราชเมืองท่ีมีความหลากหลายทางศาสนา  พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่าง 

เอื้ออาทร  มีแหล่งบ่มเพาะบุคคลด้วยด้วยสถาบันการเรียนรู้ท้ังในและนอกระบบ  และ
มีประเพณี  วัฒนธรรมท่ีสืบทอดอย่างยาวนาน 

น่าอยู่นา่เที่ยว เมืองท่ีปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติภัย  ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นท่ี
อยู่อาศัยช้ันดี และประชาชนมีความสุข มี สุขภาพอนามัยดี ชุมชนมีความมั่นคงทาง
อาหารสูง  เป็นเมืองอาหารปลอดภัย เมืองสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เมือง
พลังงานสะอาด เมืองท่ีมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า การบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมืองท่ีมีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมท่ีเช่ือมโยงท้ังทาง
บก ทางราง ทางน้ า ทางอากาศอย่างครบวงจร ระบบโลจิสติกส์ได้มาตรฐาน ประชาชน
มีความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และเป็นคนมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดี เป็นเมืองแห่งท่องเท่ียวที่อบอุ่น 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรมยั่งยืน 

นครศรีธรรมราชมีฐานเศรษฐกิจเข้มแข็งจากภายในจังหวัด เป็นแหล่งการผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ และสภาพแวดล้อม มุ่งเน้นการผลิตท่ีมี
คุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเพิ่มมูลค่า ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ
น านวัตกรรม เทคโนโลยีอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้เกษตรกร ประชาชนชาว
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีงาน อาชีพ รายได้  การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่อง ดิน น้ า และระบบชลประทาน 
รวมท้ังการจัดสรรท่ีดินท ากิน เป็นเมืองท่ีเน้นการจัดการด้านการส่งเสริมการผลิตพืช 
สัตว์ ประมง การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer การพัฒนาองค์กร
เกษตรกร ให้เข้มแข็งการบริหารจัดการฟาร์มสู่ Smart Farm ระบบการวางแผนการ
ผลิต เพื่อการสร้างมูลค่าผ่านการแปรรูปและ การพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร  ท่ีมีความ
ยั่งยืนและเช่ือมโยงเครือข่ายด้านการตลาดท้ังภายในและภายนอกประเทศ มีการแปร
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รูปเพิ่มคุณค่า มูลค่าสินค้าเกษตรสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ และการประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้านการเกษตรคู่ขนานภูมิปัญญาท้องถิ่น    เศรษฐกิจเติบโตจากการ
ท่องเท่ียว เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  นิเวศน์ป่าเขา และทาง
ทะเล และการท่องเท่ียวทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจจากฐานการค้า การลงทุน การ
บริการ และอุตสาหกรรมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ท่ีเติบโต และแข่งขันได้ 

 

จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด  
   จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 3 ประเด็น ดังนี้ 

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

    เป้าหมายการพัฒนา  
                    1.  เพิ่มรายได้จากการเกษตร  อุตสาหกรรมและการท่องเท่ียว ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
           2. เพิ่มรายได้จาการท่องเท่ียว 
           3.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
   4.  ประชาชนยึดหลักธรรมะในการด าเนินชีวิต  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

5.  ศิลปวัฒนธรรม  และประเพณีมีการสืบสานอย่างต่อเนื่อง 

  ประเด็นการพัฒนา 
                     1. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม  

2. การพัฒนาการท่องเท่ียวบนพื้นฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
6. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช     
    (พ.ศ.2561-2565) 
    วิสัยทัศน์ 
   “องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช  (พ.ศ. 2561 
– 2565) ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตาม
แนวพระราชด าริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนพัฒนาภาคใต้ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ด้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการก าหนด
ขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ มาตร 32 (1) รวมท้ัง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับปีท่ี พ.ศ. 2561-2564 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง การบริหาร
จัดการ การตลาด และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร  
   2. พัฒนาอาชีพท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าการผลิต ด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และการบริการ ฯลฯ  
   3. ส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตรท้ังท่ีเป็นอาหาร 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. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียร้อยละ 10 ต่อไป 
   2. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ท่ีดินมีคุณค่าและได้รับประโยชน์มากขึ้น  
   3. จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวติดอันดับของภาคใต้ 
   4. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้ความส าคัญกับการเพิ่ม
มูลค่า การค้าการลงทุนของจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
   พันธกิจ 
   1. ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
   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
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อันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเช้ือ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลดและคัดแยกขยะใน
แหล่งก าเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขนและก าจัดขยะแบบรวม
ศูนย์ 
   6. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ ท้ังด้านวิชาการ บุคลากร และสร้าง
จิตส านึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใสสะอาด 
   8. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดท าแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
   9. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเป็นธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟู 
ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพื่อรักษาปกป้องระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน  
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน ประชาชนมีการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
   2. 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.    สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพื้นท่ีการศึกษาท่ีขาดแคลน 
   4. พัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
   5. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัดการแพทย์แผนไทย 
(แพทย์ทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชนและสถานพยาบาล 
   6. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพย์และผู้เกี่ยวข้องให้น้อยลง 
   7. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ เฝ้าระวัง
ป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
   8. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   9. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   10. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา 
ฟื้นฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนและประชาชนและเผยแพร่สู่สังคม
โลก 
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   11. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีและพึ่งพาตนเองได้ มีอาชีพ มีงานท า ได้รับการศึกษา  
   12. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชน และสวัสดิการชุมชน  
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
   2. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างท่ัวถึงเป็นธรรม และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้นท้ังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมท้ังมีอนามัยการเจริญ
พันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
   4. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น และปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพลดลง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   พันธกิจ 
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่าง
ท่ัวถึง 
   2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
   3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
   เป้าหมายการพัฒนา 
   1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเช่ือมโยงกับ
ระบบขนส่งอื่น รวมทั้งเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
   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 
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   3. มีการบริหารจัดการท่ีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการ
พัฒนา 
 
6.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
 
    6.1 ยุทธศาสตร์ 

    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กร 

    6.2  เป้าประสงค์ 
   1. เส้นทางคมนาคมท่ีได้มาตรฐาน 
   2. ประชาชนมีน้ าอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ 
   3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   4. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
   5. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
   6. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ 

  6.3 ตัวชี้วัด 
   1. จ านวนระยะทางถนนท่ีได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
   2. จ านวนครัวเรือนผู้ใช้น้ า 
   3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
   4. ร้อยละของประชากรวัยท างานมีอาชีพและมีรายได้ 
   5. ร้อยละของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
   6. ร้อยละระดับความพึงพอใจของประชาชน 
 6.4 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 
 6.5 กลยุทธ์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมในต าบลให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างท่ัวถึง 
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   2. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
   3. พัฒนาสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ ท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม 
   กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   2. ส่งเสริมสุขภาพอนามัย รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
   4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 
   6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
   7. สงเคราะห์และพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีและพึ่งพาตนเองได้ 
   8. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมกิจกรรมชุมชน 
 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพ 
   2. สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร พัฒนาให้ความรู้และเทคนิควิธีการในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ 
   1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
   2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการก าจัด บ าบัดมลพิษ แก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม 
 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมา              
ภิบาล 
   กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมประชาธิปไตยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการประชาสังคมในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
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   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
 
 6.6 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
          การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 2565) เป็นการด าเนินการภายใต้สถานการณ์และ
ความเส่ียงซึ่งเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในจังหวัดและภายในประเทศ  โดยเฉพาะความเคล่ือนไหวทาง
การเมืองในระดับประเทศ ท่ีมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พลังงาน และการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  ท่ี
เป็นไปอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนั้น  ทิศทางการบริหาร
จัดการต าบล จึงมุ่งเน้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว  จึงเป็น
การใช้จุดแข็งและศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต าบล  เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  โดย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  การพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ
ภายในต าบล เพื่อเป็นฐานรากในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพ ภาคการเกษตร 
ขณะเดียวกันจ าเป็นต้องปรับตัวในการเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ    
              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จึงก าหนด จุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  คือ “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน อยู่อย่างเป็นสุขปลอดภัย บนวิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 
7.  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 าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไป
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าท่ี  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและ
จะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมี
หลายด้านดังนี้    
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1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
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  ปัญหาฝุ่นละออง  กล่ินเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดต้ังกล้องวงจรปิด  การ

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 
 
8.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 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  ต้น ทุน/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) 



    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารสว่นต าบลบาานนิคม ปีงบประมาณ  2562  
 

 

 19 
 

                                
 

 ส่วนท่ี 5 : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

          
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  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   
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนต าบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
“สาธารณูปโภคครบครัน ปวงประชามีคุณภาพ อยู่อย่างเป็นสุ ขปลอดภัย 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 รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ พัฒนาส่ิงแวดล้อมชุมชนให้ถูก
สุขลักษณะ 
   3. รณรงค์ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจ านวนผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องให้
น้อยลง 
   4. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบรรเทาสาธารณ
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   5. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างท่ัวถึง 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
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   6. ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนา
ฟื้นฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
   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 าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองต่อความต้องการในระดับชุมชน ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
   3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
 

 
 

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

 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต าบล  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  ส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล  
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท่ีได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ัง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ท่ีได้รับ
จากแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านนิคม  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คือ การประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ    
1 – 3/1 (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามแบบ 1–3/1 
(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอืน่ๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน) 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ด าเนนิการ 
ไม่มีการ

ด าเนนิการ 
1.  คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.1  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
2.1  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน)    
2.2  มีการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับต าบล/เมือง)   
2.3  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.4  มีการแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหาความต้องการ  
ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับ
สภาพพื้นท่ี  

  

2.5  มีการรวมรวมข้อมูลจากข้อ  ๒.๔  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น   

  

2.6  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.7  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

2.8  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณ 

  

2.9  มีข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต   
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 
1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.โกล๊ก-ห้วยขี้เหล็ก 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โกล๊ก  -ห้วยขี้เหล็กหมู่ 11) 

489,000 485,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ถนนสายมัสยิด- ควน
ขี้แรด 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิส-ควนขี้แรด หมู่ 12) 

491,000 485,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

3 ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนควนเมา-เค่ียม
งาม 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
ควนเมา-เค่ียมงามหมู่ 10) 

486,000 483,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนสายหน้าแนว
หนึ่ง ถึงคลองล าตัง(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตี
เสริมเหล็กสายหน้าแนวหนึ่ง–คลองล าตังหมู่ 5-9) 

497,000 483,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนิคม-ป่าแต้ว 
ช่วงท่ี 1 
(โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
นิคม–ป่าแต้วหมู่ 3) 

497,000 491,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

6 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในต าบล 
(โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนนายสินพร้อมซอย
นายเบื้อนหมู่  1) 

277,000 272,000 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
มัสยิด 
ควนขี้แรด หมู่ท่ี 12 

495,000 
 

485,000 
 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า
แนว-แนว8 หมู่ท่ี 8 

492000 491000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
โกล๊ก- 
ห้วยขี้เหล็ก หมู่ท่ี 11 

489,000 486,000 
 

เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

10 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สม
สรร-ป่าแต้ว หมู่ท่ี 11-13 

133,000 123,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายควน
เมา-เค่ียมงาม หมู่ท่ี 10 
 

486,000 483,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมาย

เหตุ ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

 
12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายหน้าแนว-คลอง

ใหญ่ หมู่ท่ี 13 
77,600 77,000 เงินทุน

ส ารองเงิน
สะสม 

 

13 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสอง 
หมู่ 5-9 

210,000 198,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน
นางจณา ถึงหมู่ 2 

491,000 489,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบาง
ตาแหก หมู่ 9 

491,000 486,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาม
แยกบางพงษ์-คลองล าตัง หมู่ 13 

497,000 482,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสาย
ป้อมบ้านสมสรร-สวนร้อยไร่ หมู่ 13 

367,000 365,000 เงินทุน
ส ารองเงิน

สะสม 

 

รวม 6,965,600 6,864,400   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคม  
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา  

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 15,000 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการเฝ้าระวังโรคติดต่อในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 14,450 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

905,000 573,460 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

4 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน 2,404,000 2,018,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

5 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
อิสลาม 

15,000 14,850 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

6 ค่าอาหารเสริม (นม) 1,314,040 876,624.16 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

7 โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ
ผู้สูงอายุ 

50,000 49,680 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

8 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

15,000 9,850 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

9 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 100,000 90,114 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม 
40,000 

10 โครงการค่ายเยาวชนห่างไกลยาเสพติด 70,700 69,860 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม 
13,650 

11 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด 

13,650 13,650 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนลด 

12 โครงการจิตแจ่มใส ในวัยผู้สูงอายุ 35,000 34,855 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

13 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 60,000 59,900 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

14 โครงการฝึกอบรม อปพร. พร้อมจัดต้ัง
ศูนย์วิทยุของต าบลบ้านนิคม 

100,000 100,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนลด 

15 โครงการอันเกี่ยวเนื่องกับการรณรงค์
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 

10,000 4,900 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

16 โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา 
 
 

20,000 19,201 ตาม
ข้อบัญญัติ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา  

17 โครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ 40,000 39,970 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

18 โครงการส่งเสริมประเพณีบุญทานไฟ 30,000 29,750 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

19 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง 66,000 65,925 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนเพิ่ม 
11,000 

20 โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 30,000 26,130 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

21 โครงการแข่งขันกีฬาต าบลบ้านนิคม 120,000 118,892 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

22 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 

20,000 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

23 โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนา 
วัฒนธรรมและประเพณีเทศกาลเดือน
สิบ 

30,000 30,000 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

24 โครงการอุดหนุนส่งเสริมศาสนาและ
ประเพณีเทศกาลวันมาฆบูชา 

50,000 50,000 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

25 โครงการอุดหนุนส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีชักพระ 

36,250 36,250 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

26 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
6,762,000 6,751,800 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

27 เบ้ียยังชีพคนพิการ 
1,430,400 1,301,600 

ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

28 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000 42,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 13,811,040 12,441,711.16   
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการสนับสนุนการสร้างศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน 

15,000 14,850 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน
ในต าบล 

15,750 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

3 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และหัต
กรรมพื้นบ้าน 

22,050 22,050 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

4 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ด้อยโอกาส
ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

13,350 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

รวม 66,150 36,900   
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปลูกต้นไม้ข้างทางสายหลัก ท่ีสาธารณะ 
หัวไร่ปลายสวน ครอบคลุมท้ัง 13 หมู่บ้าน 

15,000 14,940 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการรักษาความสะอาดบริเวณสองข้างทาง
ถนนและพื้นท่ีสาธารณะในเขตพื้นท่ี 

20,000 19,990 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันการตัดไม้ท าลายป่าและ
ป้องกันไฟป่า 

15,000 12,800 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

4 โครงการรณรงค์การปลูกจิตส านึกการคัดแยกขยะ
ให้กับครัวเรือน 

50,000 19,460 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

5 โครงการรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และลดมลพิษ 

15,000 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

6 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพในต าบล 

15,000 0 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

รวม 130,000 67,190   
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการเมืองการบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ต้ังไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการบูรณาการแผนชุมชนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 

10,000 6,040 
ตาม

ข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร
(กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง) 

100,000 100,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนลด 

3 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
(กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก 
อบต.และผู้บริหาร) 

150,000 150,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

โอนลด 

4 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
(กิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประจ าปี 
2562) 

210,000 179,292 ตาม
ข้อบัญญัติ 

ต้ังรายการ
ใหม่ 

5 โครงการจัดท าแผนท่ีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000 198,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

6 โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างท่ีท าการ อบต 
(โครงการปรับปรุงอาคารท่ีท าการ อบต. 
บ้านนิคม หมู่ 3) 

463,500 460,000 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

7 โครงการ อบต. พบประชาชน ประจ าปี 
2562 

22,700 22,700 ตาม
ข้อบัญญัติ 

 

รวม 1,156,200 1,116,032   
รวมทุกยุทธศาสตร์ 22,148,990 20,526,233.16   
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ส่วนที่  2  ผลการติดตามผลด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถ่ิน     
 

ผลการติดตามผลด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 151 *17    
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 82 22    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 17 2    
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน 

 
18 

 
4 

   

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร
ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 
17 

 
5 

   

รวมทั้งสิ้น 285 50    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 17.54    

                    
                * ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผลการด าเนินงานรวมโครงการจากเงินทุนส ารองเงินสะสมจ านวน 11 โครงการ 
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        แบบที่  3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
               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. 2562 

 
      ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 151 6 2.11 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคม 82 26 9.12 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 17 4 1.40 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

 
18 

 
6 

 
2.11 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหารและ
การจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 

 
17 

 
5 

 
1.75 

รวม 285 47 16.49 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
นิคม  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ และติดตามและประเมินผล
โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวง
มหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15  พฤษภาคม  2562  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

           1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผล 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 18.18 
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.18 
3.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 60 54.55 
     3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 9.36 
     3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 8.82 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9.00 
     3.4  วิสัยทัศน์ (5) 4.64 
     3.5  กลยุทธ์ (5) 4.55 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 4.36 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 4.55 
     3.8  แผนงาน (5) 4.72 
     3.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.55 

รวมคะแนน 100 90.91 
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คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 (1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ังของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

18.18 
(2.82) 

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

(2) (2.00) 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(2) (1.64) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (1.64) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(2) (1.73) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) (1.90) 

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

(2) (1.90) 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (1.82) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2.73) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 
 

 (1) การวิเคราะห์ท่ีควบคลุมความเช่ือมโยง 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.18 
(4.64) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ท่ีเกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2.82) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) (2.54) 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป 
เป็นต้น 

(3) (2.54) 

(5) การวิเคราะห์ส่ิงแวดล้อม พื้นท่ีสีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือส่ิงท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อ
ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2.82) 

(6) ผลการวิ เคราะห์ ศักยภาพเพื่ อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่      
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (2.82) 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพฒันาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

54.55 
(9.36) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 
4.0 

(10) (8.82) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และThailand 4.0 

(10) (9.00) 

3.4 วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนา 

(5) (4.64) 

3.5 กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือส่ิงท่ี
ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในส่ิงท่ีจะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (4.55) 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น 
มุง่หมายส่ิงหนึ่งส่ิงใดท่ีชัดเจน 

(5) (4.36) 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) 
 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4.55) 

3.8 แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 

(5) (4.72) 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.55) 

รวมคะแนน 100 90.91 
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                  2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม  
ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได้ 
1.  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.27 
2.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.00 
3.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.00 
4.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 8.91 
5.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 55.91 
     5.1  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5) (4.82) 
     5.2  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (4.63) 
     5.3  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

(5) (4.63) 

     5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.73) 
     5.5  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(5) (4.55) 

     5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) (4.27) 
     5.7  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (4.64) 
     5.8  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่ง
คง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.73) 

     5.9  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.63) 
     5.10  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.73) 
     5.11  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาด
ว่าท่ีจะได้รับ 

(5) (4.73) 

     5.12  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (4.82) 
รวมคะแนน 100 92.09 
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คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้อง ถ่ิน ( ใช้ การ วิ เคราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

9.27 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้อง ถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่า
เป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

9.00 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้อง ถ่ินไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  ผลการปฏิบั ติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบั ติราชการตามที่ ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.00 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้อง ถ่ินโดยใช้  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 8.91 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
 
5.2ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของ โครงการ)  มี ค วาม
ชั ด เ จ นน า ไ ป สู่ ก า ร ต้ั ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
5 . 4  โ ค ร ง ก าร มี ค วาม
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของ โครงการ)  มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 . 6  โ ค ร ง ก าร มี ค วาม
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

55.91 
(4.82) 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน   
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.63) 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมาย
รอง 

(5) (4.63) 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน 

(5) (4.73) 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) 
ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม                (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง(5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4.55) 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ท าน้อย ได้มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เ ชิ ง น วัตกร รม  ( 2 )  เปลี่ ยนจ ากการ ขับ เคลื่ อนประ เทศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความไ ด้เปรียบ เชิ ง เปรียบ เที ยบ เช่น ด้านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.27) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึนที่เป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 
(4.64) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรื อก าร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่ น ค ง  มั่ ง คั่ ง  ย่ั ง ยื น           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็นท้องถ่ินที่ พัฒนาแล้ว              
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4.73) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิ ทธิ ผล  (Effectiveness)                   
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท้องถ่ิน น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity)   (5) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.63) 

5.10 มีการประมาณการ
ร าค า ถูก ต้อ ง ตามหลั ก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน 
มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์                

(5) (4.73) 

5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้
บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การ
ก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนสิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (4.73) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดข้ึนจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (4.82) 

รวมคะแนน 100 92.09 
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     ส่วนที ่4 

 
 

 
 
 
 

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

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อส่ังการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น และได้น าข้อมูลใน
ระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-planประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(www.dla.go.th) 

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

 

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


รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม บางขัน จ.นครศรีธรรมราช  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมตัิงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คดิเป็น งบประมาณ คดิเป็น 

1.การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 163.0 55.25 341,102,000.00 89.42 6.0 16.22 2,737,000.00 33.40 6.0 20.00 2,699,000.00 41.01 6.0 20.00 2,699,000.00 41.01 6.0 20.00 2,699,000.00 41.01 

2.การพัฒนาคนและสังคม 79.0 26.78 22,547,000.00 5.91 18.0 48.65 4,353,740.00 53.14 15.0 50.00 2,948,288.16 44.79 15.0 50.00 2,948,288.16 44.79 15.0 50.00 2,948,288.16 44.79 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 17.0 5.76 2,140,000.00 0.56 4.0 10.81 64,150.00 0.78 2.0 6.67 36,900.00 0.56 2.0 6.67 36,900.00 0.56 2.0 6.67 36,900.00 0.56 

4.การพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18.0 6.10 3,620,000.00 0.95 5.0 13.51 115,000.00 1.40 3.0 10.00 54,390.00 0.83 3.0 10.00 54,390.00 0.83 3.0 10.00 54,390.00 0.83 

5.การพัฒนาการเมือง การบริหารและการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมมาภิบาล 18.0 6.10 12,070,000.00 3.16 4.0 10.81 923,500.00 11.27 4.0 13.33 843,332.00 12.81 4.0 13.33 843,332.00 12.81 4.0 13.33 843,332.00 12.81 

รวม 295.0   381,479,000.00   37.0   8,193,390.00   30.0   6,581,910.16   30.0   6,581,910.16   30.0   6,581,910.16   
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ส่วนที่  5 
 
 

 
 
 
 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

1. ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินตามแบบ 1–3/1 
 
              1.1  แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
                                 แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

       ผลการติดตาม : มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน   
 

              1.2  แบบที่ 2    แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
                                  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 
                                   ผลการติดตาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น   จ านวน   285  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    จ านวน     50  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  17.54  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น     
      
              1.3 แบบที่  3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
               ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1 แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ 
 
                                   ผลการติดตาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   จ านวน  285   โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุในข้อบัญญัติ 2562                   จ านวน    47   โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  16.49  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อเสนอแนะ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
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        2.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

   2.1 สรปุผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565)  
           ได้คะแนน 90.91 คะแนน 
 
     2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 
  ได้คะแนน 92.09 คะแนน 

   
 3. ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
   
                              ผลการติดตาม : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี้               

  โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น                   จ านวน  295   โครงการ 
  สามารถด าเนินการได้                                       จ านวน    30 โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  10.17  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 
 
ข้อเสนอแนะ    

พิจารณาด าเนินโครงการท่ีได้ต้ังงบประมาณเอาไว้แล้วให้ครบทุกโครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นและขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและความต้องการของประชาชนได้อย่างท่ัวถึงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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๑. ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านนคิม                                 
เรื่อง รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

                       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนิคม 

 
 




