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ของของ  
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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน     
พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือน 1 ตุลาคม 2560 – เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น            
ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผล               
การติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลล าใหม่  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

                        เลขหน้า 
ส่วนที่ 1 บทน า          1 
  ความหมายการติดตามและประเมินผล      2 
  วัตถุของการติดตามและประเมินผล      3 
  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล       3 
  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล     4 
  ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล     4 

เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล      5 
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล      6 
  

ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา  8 
  แผนยุทธศาสตร์                             9 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12               9 
  - แผนการบริหารราชการแผ่นดิน       9 

- ค่านิยมหลักของคนไทย        10 
- นโยบายของรัฐบาล        10 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด      12 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด               13 
- แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)           16 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด      17 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่             
แผนชุมชน          20 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่    20 

 
ส่วนที่ 3 การประเมินผล/ติดตามตนเอง       23 
 
ส่วนที่ 4 โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561     24 
   
ส่วนที่ 5 การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          28  
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
บทน า 

  ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  พ.ศ. ๒๔๙๖  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง          
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งใน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างาน  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผน  
มีความส าคัญ ๕ ประการคือ  
 ๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
 ๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
 ๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
 ๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
 ๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

  ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  
ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ            
ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง  “ระบบประเมินผล”  ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  ผลจาก                   
การด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม”  (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการ  ซึ่งถูก
ออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback)  เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่          
และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ  ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
(cost-effective)  ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.พ.ศ.  ๒๕๖๑๒๕๖๑                                                                                                                                                                                              หน้าที่  1หน้าที่  1  
 



ของกลุ่มเป้าหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน  โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตาม
โครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูง
กว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า           
การวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด  บางโครงการมี
ระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว  (part-time)  เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ า
ไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญ                
ในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ 
“การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมิน  จะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน  การประเมินผลแผนงาน  จึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร  
อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงาน       
ที่ก าหนดไว้หรือไม่   อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ)  เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ  (feedback)  
ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด           
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตาม   หรือ     
จากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจาก
กระบวนการวางแผน  จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  จึงต้องการด าเนินการติดตาม         
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1)  ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖            
ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้อง
ด าเนินการ   
  (๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ ง ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน                 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน        
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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  ดั งนั้ น   เ พ่ื อให้การติดตามและประ เมินผลแผนถูกต้อ งตามระเบียบดั งกล่ า วและ                             
มีประสิทธิภาพ  เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง
เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖1) ขึ้น  เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่ทราบ   

1. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
  ๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
  ๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
  ๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
  ๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผุ้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

2. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ ๑   
  แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการติ ดตามและประ เมินผลแผน พัฒนาท้ อ งถิ่ น   ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม   
พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
  ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
  ๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  ๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  ๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
  ๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ       
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
  ขั้นตอนที่ ๒    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   
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  ขั้นตอนที่ ๓    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   
    ขั้นตอนที่ ๔    
  คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)          
พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    
  ขั้นตอนที่ ๕    
  ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)           
พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   

3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ได้ก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

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

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

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

 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
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4. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                  
ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบ            
ที่ส าคัญ  ๒  ประการ  ดังนี้ 
  4.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

  คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตาม
เป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 
  รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  
  (๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  
  (๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
  ระยะ  ๖  เดือน 
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   

   (๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
  เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าว เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ            
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และ         
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

  4.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  (๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
  ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล          
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   
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  (๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
  โดยด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  
ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
  (3)  แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (4)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

 การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล       
ล าใหม่ในภาพรวม 
  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล        
ล าใหม่ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่  (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

5  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
  ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
  ๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบั ติ   
เป็นต้น 
  ๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน า          
ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
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  ๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล 
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      
  ๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       
  ๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร           
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขัน
กันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย   
 
 
 

*************************** 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา             
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล   แผนชุมชน              
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา  นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผน
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว  มีรายละเอียดดังนี้ 

แผนยุทธศาสตร์ 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
  ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง  ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ  อาทิ  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพ
การผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การพัฒนา
ในช่วงแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  ๑๒  จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผน  ที่ส าคัญ ดังนี้  
  (๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  (๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
  (๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
  (๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย  แบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเ พ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดิน                               
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และการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     
  นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ            
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ 
ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์             
๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
  ๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
  ๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
  ๓)  การลดรายจ่าย     
  ๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 
แนวทางการด าเนินการ    
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น
หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ ( Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
 ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
  ๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
  ๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  ๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
  ๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
  ๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  ๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
  ๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  ๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  ๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 
  ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
  ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
 ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
        พลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น  
เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กั นใคร
ออกไปจากสังคม  อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่          
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ  
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน          
การพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า  ประชารัฐ  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศ         
ที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เป็นแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จากเพลงชาติไทย          
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ซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
         ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 
  ๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
  ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
  ๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
  ๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  ๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  ๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  ๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม 
  ๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  ๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  ๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

 ๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
  ๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต           
ผู้ค้า  ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
น าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด  ทุกหน่วยด าเนินการ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า  ผู้น าเข้าและส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ  ให้ได้ผลอย่างจริงจัง 
  ๑.๒)  สนับสนุน  ส่งเสริมหน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย  ว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย      
ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของ  หรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายา           
เสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
  ๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริมหน่วยงานที่รับผิดชอบ  น าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา          
โดยทันทแีละติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
  ๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พนักงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง)  ทั้งนี้  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดหลัก  ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับ            
การบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ
อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและ
สกัดกั้นยาเสพติด  สารเคมี  และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ  ภายใต้การบริหารจัดการ
อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้อง  
กับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
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  ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
หน้าที่  การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
  ๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือ
น่าจะเกิดสม่ าเสมอ  กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต  ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 
  ๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
  ๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิด
ที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่ โดยทั่วไป  ที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ          
เพราะรับผลประโยชน์ 
  ๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูล  การกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ๒.๕)  จัดท าข้อมูล  บุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
  ๒.๖)  จัดท าข้อมูล  เรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด 
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
     1.  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  ประกอบด้วยชุมพร  สุราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  และ
พัทลุง  เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม  พัฒนาการปลูกข้าวและการเลี้ยงปศุสัตว์  
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล  
และการเตรียมความพร้อมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่  ๆ   
   2.  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ประกอบด้วย  ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  และตรัง  
เน้นการรักษาความมีมนต์เสน่ห์ของศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเล  เพ่ิมความหลากหลายของกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวและการบริการ  พัฒนาบุคลากรรองรับการท่องเที่ยว 
   3.  กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบด้วย  สงขลา  สตูล  ปัตตานี  ยะลา  และนราธิวาส  
เน้นการคุ้มครองความปลอดภัย  การอ านวยความเป็นธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในอ านาจรัฐ  และสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  แก่คนกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ  การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ
และรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อย  การพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือสร้างโอกาสมีงานท าและยกระดับคุณภาพชีวิต  การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ  และการบริหารจัดการเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยะลา 4 ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖1) 
วิสัยทัศน์  :  ยะลาน่าอยู่ เชิดชูสันติสุข รุกทันอาเซียน 
เป้าประสงค์  (Objective) 
  1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  2. สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ
เชื่อมั่นศรัทธาภาครัฐ 
  3. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  มีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี  พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนกลุ่มผู้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการมีศักยภาพสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได ้

ประเด็นยุทธศาสตร์มี  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริม  พัฒนา  แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและ
การส่งออก สู่ AEC ตอนใต้  
 1. เป้าประสงค์ 
      มูลค่าสินค้าทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

 2. กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมพัฒนา/แปรรูปยางพารา  และไม้ยางพาราเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  2. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม  ยกระดับมาตรฐานและ
การส่งออกผ่านประเทศมาเลเซียสู่ AEC ตอนใต้ 
  3. ส่งเสริมการจัดท าเกษตรโซนนิ่ง การผลิตสินค้าทางการเกษตรและเกษตรกรปราดเปรื่อง 
(Smart  Farmer) 
  4. ส่งเสริมพัฒนา/แปรรูปการตลาดสินค้าเกษตร  (ไม้ผล)  
  5. ส่งเสริมเกษตรกรเพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรม  เพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน 
 1. เป้าประสงค์ 
      รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 

 2. กลยุทธ์ 
  1. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการท่องเที่ยว 
  2. สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
  3. พัฒนา/ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
  6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP สู่สากล 
 1. เป้าประสงค์ 
   มูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน 

 2. กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพ 
  2. เพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
  3. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างยะลาสันติสุข   
 1. เป้าประสงค์ 
     สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท์  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เชื่อมั่นศรัทธา
ภาครัฐ 

 2. กลยุทธ์ 
  1. สร้างความเข้าใจ และอ านวยความเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก 
  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นระบบ 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปราม 
  5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 1. เป้าประสงค์ 
      เด็ก  เยาวชน  และประชาชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย  
(Safety Culture) มีสุขภาพดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการมีศักยภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 2. กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  2. เสริมสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
  3. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชนตามกลุ่มวัย 
  4. การพัฒนาศักยภาพและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  ผู้ด้อยโอกาส 
และคนพิการ   
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้องที่  
และเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  6. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพ่ิมผลิตภาพแรงงานในและนอกระบบ 
  7. สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ให้แก่เด็ก เยาวชน                    
และประชาชนโดยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน   
 
  

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑                                                                                                                                                                                            หน้าที่ หน้าที่ 1414  
 



  8. กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยะลา 
ปี  2559  ภายใต้วิสัยทัศน์   
  “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ น ายะลาสันติสุข พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน” 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์  36  กลยุทธ์  ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ  
  กลยุทธ์ที่  1  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเทศกลุ่ม
อาเซียน 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบการจัดกาเรียนการสอนทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้   
มาตรฐานในทุกระดับชั้น 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาหลักของอาเซียนแก่บุคลากรทุกภาคส่วน  ประชาชน 
ผู้น าและองค์กรชุมชน 
  กลยุทธ์ที่  6  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานให้ครอบคลุมทุกด้าน 
  กลยุทธ์ที่  2  วางแผนการจัดระบบเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่  3  ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพและยาเสพ
ติดอย่างจริงจัง 
  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาขดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
  กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
  กลยุทธ์ที่  2  สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของด้านศุลกากร 
  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคและการเกษตร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาบุคลากรสนับสนุนการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนด้านภาษาและการให้บริการ 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมและสนับสนุนการบ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
  กลยุทธ์ที่  4  สร้างระบบฐานการจัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 
   กลยุทธ์ที่  5  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุน 
  กลยุทธ์ที่  1  สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 
  กลยุทธ์ที่  2  สร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้า การลงทุนและกฎระเบียบพิธีศุลกากร 
  กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ส่งและกระจายสินค้า 
  กลยุทธ์ที่  4  จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้างและการลงทุน 
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  กลยุทธ์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
  กลยุทธ์ที่  6  เร่งรัดและปรับปรุงระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
  กลยุทธ์ที่  7  พัฒนาระบบการจดทะเบียนการค้า 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่  1  จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
  กลยุทธ์ที่  2  วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
  กลยุทธ์ที่  3  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
การดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
  กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7   ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 
  กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอด                
อัตลักษณ์ของชุมชน  อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
  กลยุทธ์ที่  2   ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญของท้องถิ่นให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
  กลยุทธ์ที่   3   ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึง                    
อัตลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมของท้องถิ่น 
  กลยุทธ์ที่  4   เผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของท้องถิ่นในรูปแบบต่าง ๆ  
  กลยุทธ์ที่  5   จัดให้มีพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่นเพ่ือเผยแพร่           
อัตลักษณ์ความเป็นไทย  
  กลยุทธ์ที่  6  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียน 

9.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
หนังสือ  หนังสือจังหวัดนครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙              
เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย                
ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า  เช่น  ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  
เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ      
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า         
โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จึงต้องประชาคมท้องถิ่น
ในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่จะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         
ล าใหม่แห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูล
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เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูล ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
  (๑) ด้านเกษตร 
  (๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  (๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

10. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 10.1  วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์         
ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้  “สาธารณูปโภคพ้ืนฐานพร้อม สังคมดี มีการศึกษา  น้อมน าเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาการเมืองการบริหาร” 

 10.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลล าใหม่  
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  ร่วมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่           
6  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 10.3 เป้าประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆ  
  2. เพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ าและทางระบายน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างปลอดภัยและ มีคุณภาพ 
  3. เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมา 
  4. เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
  5. ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนให้เรียนรู้และศึกษาอย่างทั่วถึง 
  6. เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕๖๑๖๑                                                                                                                                                                                              หน้าที่ หน้าที่ 1717  
 



  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกาย การกีฬาและนันทนาการ เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดี 
  9. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  10. สนับสนุนในการป้องกันและควบคุมโรคในเขต อบต. 
           11. เพื่อณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดและการบ าบัด ฟ้ืนฟูใจให้ห่างไกลยาเสพติด 
  12. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมและฝึกทักษะอาชีพในการสร้างงานแบบยั่งยืน 
  13. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของสินค้า 
  14. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่ 
  15. ส่งเสริมณรงค์ให้ความรู้ในป้องกัน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ 
  16. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้น่าอยู่ 
  17. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  18. ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  19. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
  20. ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  21. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ 

 10.4 ตัวช้ีวัด 
  1. เส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีความสะดวกและได้มาตรฐาน 
  2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าและชุมชนมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
  4. ก่อสร้างทางระบายน้ า ป้องกันน้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลากและสามารถส่งน้ าได้อย่าง                    
มีประสิทธิภาพ 
  5. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการและเรียนรู้ด้านการศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
  6. เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ดีขึ้น 
  7  อนุรักษ์ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและโบราณวัตถุและโบราณสถาน
ในชุมชนให้คงอยู่สืบไป 
  8. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออก าลังกาย 
  9. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมท่ีดี 
  10. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
            11. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กสตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
            12. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม ยาเสพติดทุกประเภท 
  13.ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้ครัวเรือน 
  14. เพ่ือพัฒนาสถานที่และผลผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
  15. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีจ ากัด 
  16. ประชาชนมีความรู้ ความเข้ า ใจในการก าจัดขยะและสิ่ งปฏิกูลอย่ างถูกวิ ธีและ                  
ที่มปีระสิทธิภาพ 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    ประจ าปีงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑                                                                                                                                                                                              หน้าที่ หน้าที่ 1818  
 



  17. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้มีสภาพที่ดีข้ึน 
  18. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  19. ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
  20. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นและได้รับความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
การเมืองการบริหาร 
  21. ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  22. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ 

 10.5  ค่าเป้าหมาย 
  1. มีถนนที่ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
  2. มีท่อรางทางระบายน้ าที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
  3. มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
  4. มีน้ าใช้ในการเกษตร 
  5. เด็กทุกคนได้เรียนรู้อย่างเสมอภาคทุกระดับ 
  6. ได้สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
  7. ประชาชนสามัคคีและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
  8. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมท่ีดี 
  9. ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการทุกคน 
  10. ประชาชนได้รับการรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท 
  11. ประชาชนมีงานท าและมีรายได้ 
  12. ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย 
  13. มีภูมิทัศน์ที่มีความสะอาดสวยงาม 
  14. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
  15. ประชาชนต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 10.6 กลยุทธ์ 
  1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนนทางระบายน้ า 
  2. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
  3. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคอย่างทั่งถึง 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนศาสนา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  6  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อความสามัคคี 
  7. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์ 
  8. ส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย 
  9. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด 
  10. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  12. ส่งเสริมการพัฒนาผลผลิต 
  13. อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  14. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษในชุมชน 
  15. การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
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  16. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร 
  17. ส่งเสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ 
  18. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
  19. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  20. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 10.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
  2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
  4)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

11.  แผนชุมชน  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุน        
การขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  
สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและ
แนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคต
และกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ             
ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
  ๑)  แผนท าเอง   
  ๒)  แผนขอความร่วมมือ   
  ๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
  โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่  ให้เสนอปัญหา  
ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผน
ทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง   

12. นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา เพ่ือสร้างโอกาสให้
ประชาชนมีต้นทุนในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์ศึกษาประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนมี
คุณธรรมและจริยธรรม 
  3.  ปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาและสร้าง ศาสนสถาน ศูนย์ศึกษาและศูนย์วัฒนธรรมของ
หมู่บ้านและต าบล 
  4.  ส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรมของต าบลเพื่อรักษาอัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น 
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  5.  การส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของต าบลล าใหม่            
เช่น  งานต้อนรับวันฮารีรายอ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีสงกรานต์ ฯลฯ 
  6.  สนับสนุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไป 
  7.  ส่งเสริมให้มีสนามกีฬาในร่ม และกลางแจ้ง และสนับสนุนกลุ่มหรือชมรมกีฬาชนิดต่างๆ  
  8.  รณรงค์เสริมกระบวนการสร้างคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย และจิตสาธารณะของคน 
ในชุมชน 
  9.  ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการศึกษา และกีฬา รวมทั้งส่งเสริม และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การกีฬาให้ชุมชน 

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
  2.  ส่งเสริมศึกษาอบรมกลุ่มให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ 
  3.  ส่งเสริมประชาชนประกอบธุรกิจเพ่ือให้เกิดการลงทุนในพ้ืนที่ 

นโยบายด้านสังคมและความม่ันคงสงบเรียบร้อย 
  1.  สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
  2.  บ าบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดให้โทษให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 
  3.  ส่งเสริมการศึกษาอบรมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
  4.  ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
  5.  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
  6.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีปรองดอง 

นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
  2.  พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
  3.  สนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.  พัฒนาถนนหนทางและทางระบายน้ าให้มีความมั่นคงถาวรและมีประสิทธิภาพ 
  2.  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหนทางที่มีความเสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.  สนับสนุนการสร้างอาคาร สถานที่ศูนย์ของหมู่บ้านและต าบล 
  4.  สนับสนุนด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  5.  ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพ้ืนที่ให้ครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังต าบล 

นโยบายด้านสาธารณสุข 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตของประชาชน          
  2.  ส่งเสริมการศึกษาอบรมการป้องกันโรค 
  3.  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทชนิดกีฬาเพ่ือสุขภาพและอาชีพ 
  4.  พัฒนาอาคารสถานที่ทางการกีฬาและการบ าบัดรักษาโรคให้มีความมั่นคง ถาวร 
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นโยบายด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.  พัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วม 
  2.  การพัฒนาแหล่งน้ าตามโครงการพระราชด าริ 
  3.  สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าตามโครงการพระราชด าริ 
  4.  สนับสนุนพัฒนาแหล่งน้ าให้มีน้ าอย่างเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
  5.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้ครอบคลุม
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  6.  จัดให้มีการขุดลอกคูคลองท่ีตื้นเขิน 
  7.  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่  (บึง หล่ม)  ให้เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร         
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  8.  ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนการเมือภาคประชาชนให้มีความเข้าแข็งเพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
  3.  พัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การให้มีสมรรถนะตลอดทั้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.  พัฒนาโครงสร้างองค์การให้กะทัดรัดมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  5.  เพ่ิมประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการเพ่ือเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบัน
องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ 
  6.  เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองมากขึ้น โดยให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบ  ติดตาม 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 

*************************** 
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ส่วนที่  3 
การประเมินผล/ติดตามตนเอง 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่............................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าใหม่ 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่
มาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ (SWOT) 
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่ 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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ส่วนท่ี  4 
 

โครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2560  - 30 เมษายน  2561)     

                   
ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั่วไปประจ าปี  พ.ศ. 2561 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

ไป 
3. โครงการ อาหารเสริมนม โรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.   - -  253,498 253,498 

* งบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสช.) 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก    - - 64,300 64,300 

2. โครงการรณรงค์และป้องกัน
ไข้เลือดออกต าบลล าใหม่  - - 12,000 12,000 

3. โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย
ต าบลล าใหม่  - - 30,152 30,152 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.2561-2564 

   
 

 1.  ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬา ม.6  - - 166,300 166,300 
2.โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายสนามกีฬา 
- ทุ่งคา ทุ่งนา ม.2 

 
- - 355,000 355,000 

3. โครงการก่อสร้างคูราบายน้ า คสล.ต่อ
จากท่อเหลี่ยม (ทิศเหนือ) ม.7  - - 380,000 380,000 

4.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน คสล.
สายกลางหมู่บ้าน ม.3  - -  735,000 735,000 

5.โครงการก่อสร้าง  ถนน คสล.สายริม
คลองปอเยาะ ม.4  - - 447,000 447,000 

6.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้าน
อดุลนา  ม.4  - - 139,600 139,600 

7.โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายล าลูกา 
- กูโบร์   ม.6  - - 842,000 842,000 

8.โครงการติดตั้งไฟฟ้าสปอร์ตไลด์ สนาม
กีฬาป่าพ้อ  ม.3  - - 121,000 121,000 

9.โครงการเสริมผิวทางลาดยาง แอลฟัลติก 
คอนกรีต สายปอเยาะ-หน้าวดั ม.4 

-  - 740,000 740,000 

10.โครงการบูรณะผิวทางลาดยางซ่อมทาง
ผิวทางพารา แอลฟัลติกคอนกรีตสายต้อน
ยอ-ทุ่งคา ม.3 

 - - 740,000 740,000 

11.โครงการปรับปรุงถนน พาราแอลฟัลติก 
คอนกรีต สายทุ่งคา-ปลักใหญ่ ม.2  - - 1,658,200 1,658,200 

12.ขยายเขตไฟฟ้า ม.1,4,5  - - 88,252 88,252 
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 2.  ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนากีฬาและนันทนาการและศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
   

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ      

1.โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2661  - - 127,950 127,950 
2.โครงการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น กิจกรรมประดิษฐ์และเล่นว่าว  - - 17,500 17,500 

 
 
 3.  ยุทธศาสตร์ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

  โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน      
1.โครงการเยี่ยมกลุ่มผู้พิการห่วงใยสุขภาพ  - - 1,000 1,000 
2.โครงการเยี่ยมกลุ่มผู้พิการห่วงใยสุขภาพ  - - 1,000 1,000 
3.โครงการพัฒนาทักษะการอ่านอัลกรุอ่าน
ที่ถูกต้อง ด้วยระบบกีรออาตี  - - 20,000 20,000 

4.โครงการกฎหมายหน้ารู้ส าหรับสตรี  - - 10,000 10,000 
5.โครงการสตรีกับวิธีเศรษฐกิจพอเพียง  - - 15,000 15,000 
6.โครงการส่งเสริม การเข้าถึงสิทธิของคน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พ่ึงในต าบล  - - 14,000 14,000 

7.โครงการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ   - - 2,785,800 2,785,800 
8.โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ  - - 624,000 624,000 
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 4.  ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ 
   

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
      
แผนงานสาธารณสุข 
      
 

 5.  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการขุดลอก ก าจัดวัชพืชคลองระบาย
น้ า สายข้าง อบต. – เหมืองแร่    ม.6  - - 13,000 13,000 

2.โครงการขุดลอกและ ก าจัดวชัพืชคูระบาย
น้ า สายทุ่งคา – ปลักใหญ่   ม.2  - - 17,200 17,200 

3.โครงการขุดลอกและ ก าจัดวชัพืชคูระบาย
น้ า สายบา้นใหม่  ม.2  - - 7,400  7,400  

4.โครงการ ถางป่าก าจัดวัชพืชคลองระบายน้ า 
ข้างวัดล าใหม่ โรงไฟฟา้ สาย หน้าวัด – ปีซัด  
ม.1 

 - - 34,900  34,900  

 
 6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.โครงการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน (การ
ระงับอัคคีภัยเบื้องต้น )  - - 19,711 19,711 

      
แผนงานบริหารงานทั่วไป      
 1.โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดงูาน 
คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจา้ง 

 - - 255,020 255,020 
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ส่วนท่ี  5 
 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในภาพรวม 

 เพศ  ชาย    จ านวน  77 ราย 
   หญิง    จ านวน  98 ราย 

 อาย ุ  ต่ ากว่า 20 ปี   จ านวน  5 ราย 
   20 - 30  ปี             จ านวน  55 ราย 
   31 - 40  ปี   จ านวน  40 ราย 
   41 - 50  ปี   จ านวน  63 ราย 
   51 – 60 ปี             จ านวน  12 ราย 
   มากกว่า  60  ปี   จ านวน  - ราย 

 การศึกษา ประถมศึกษา   จ านวน  15 ราย 
   มัธยมศึกษา/เทียบเท่า          จ านวน  53 ราย 
   อนุปริญญา/เทียบเท่า  จ านวน  60 ราย 
   ปริญญาตรี   จ านวน  32 ราย 
   สูงกว่าปริญญาตรี     จ านวน  3 ราย         
   อ่ืนๆ    จ านวน  12 ราย 

 อาชีพหลัก รับราชการ   จ านวน  17 ราย 
   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  จ านวน  22 ราย 
   ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน  27 ราย 
   รับจ้าง    จ านวน  38 ราย 
   นักเรียน นักศึกษา  จ านวน  20 ราย 
   เกษตรกร   จ านวน  51 ราย 
   อ่ืน ๆ      จ านวน  - ราย 
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ค าชี้แจง: แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง  
ครั้งที ่ 1  ( ครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561 )   
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลล าใหม่                                 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน                      - เมษายน  2561                                                   

ส่วนที่ 2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. 2561 ( ครึ่งปีแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  
2561 ) 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
(ทั้งปี  ตั้งแต่  ต.ค. 
60 – ก.ย. 61 ) 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

(ครึ่งปีแรก  ต.ค. 60 
– มี.ค. 61) 

1. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 32 12 
2. ยุทธศาสตร์  ด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และ
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 

16 3 

3. ยุทธศาสตร์  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 18 17 
4. ยุทธศาสตร์  ด้านเศรษฐกิจ 4 - 
5. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 4 

6. ยุทธศาสตร์  ด้านการเมืองบริหาร 13 2 
รวม 88 38 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3   ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 53.40 % 32.00 % 14.60 % 
2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

61.81 % 33.27 % 4.95 % 

3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

49.24 % 36.95 % 13.81 % 

4)   มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ
สาธารณะ 

46.10 % 39.24 % 14.66 % 

5)   มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 51.71 % 41.43 % 6.86 % 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 53.00 % 40.70 % 6.30 % 
7)   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ปัญหา 51.53 % 43.14 % 5.33 % 
8)   การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 53.40 % 40.60 % 6.00 % 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชน  ได้รับการด าเนินโครงการ /กิจกรรม 51.90 % 42.10 % 6.00 % 

ภาพรวม 53.26 % 38.13 
% 8.61 % 

 

5. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 7 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 7.8 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา กีฬาและนันทนาการ และศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม 8.2 

 

ยุทธศาสตร์ที ่3  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 10 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 10 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 

ภาพรวม 9.0 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม - 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม - 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม - 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม - 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด - 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

- 

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน - 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม - 

ภาพรวม - 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

8 

8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.5 
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ยุทธศาสตร์ที ่6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบริหาร 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 8 
5) เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8) การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.22 
 
 
 

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