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คํานํา 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2548แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 กําหนดใหนายกองคการบริหารสวน
ตําบลแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินข้ึน 1 คณะ มีหนาท่ี กําหนดแนวทาง 
วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   
  บัดนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ (พ.ศ.2561–2565) 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2565 เสร็จเรียบรอยแลว  
  ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนรองกาศขอขอบคุณ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ พนักงานสวนตําบล คณะกรรมการฯ ทุกทาน และ ผูท่ีเก่ียวของ 
ตลอดจนประชาชนท่ีรวมกันในการรวบรวมขอมูล ใหความรวมมือในการดําเนินการของคณะกรรมการฯ ให
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

 



๑ 
 

 

สวนท่ี ๑ 
 

บทนํา 
 

  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 
๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตางๆ เพ่ิมมากข้ึน ท้ังในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ  เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน จึงกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว  จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนพัฒนา
ท่ีสามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวยเหตุผลท่ีมี
การวางแผนมีความสําคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
๒)  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ เขามาในองคกร  
๓)  ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีปรารถนา  
๔)  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานท่ีซํ้าซอน และ  
๕)  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน  
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามท่ีเปนระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง

ปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนไดก็ไม
สามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได  “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข 
ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการอยูโดยท่ี “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบ
มา เพ่ือใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและ
ประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชน
หรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจาก
โครงการในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน 
(cost-effective) ดําเนินงานดานตางๆ  เปนการใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ
ตางๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดูความสามารถในการเขาถึง
โครงการของกลุมเปาหมาย  การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการ



๒ 
 

 

เสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงานโดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งท่ีตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาท่ีของหนวยงาน
ระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง และกอใหเกิดความยุงยากซับซอนในทางปฏิบัต ิ
อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะ
เห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนท่ีจะตองแบกรับภาระตนทุนท่ีสูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บาง
โครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาท่ีจัดทํารายงานการ
ติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใชวิธีติดตามท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุดใน
สวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม เพราะผลท่ี
ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเปนสิ่งท่ีจะบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูล
ยอนกลับ (feedback) ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวม  

  ดังนั้นแลวการติดตามและประเมินผลจึงเปนกลไกในการตรวจสอบการทํางานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนเข็มทิศท่ีจะชี้ไดวาการพัฒนาทองถ่ินจะไปในทิศทางใด จะดําเนินการตอ
หรือยุติโครงการตางๆ  เปนกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสรางระบอบประชาธิปไตยในทองถ่ิน  เพราะวาการ
ดําเนินการใดๆ  ของหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งท่ีวางแผนไวแลวและ
ท่ีไดจัดทําเปนงบประมาณรายจายไดรับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการท่ีถูกจัดตั้งข้ึนก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาทองถ่ิน ประชาชนใน
ทองถ่ินลวนเปนกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือใหเกิดความโปรงใส เปนกระบวนการท่ีบอกถึงการบรรลุเปาหมาย
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงอาจจะเปนผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซ่ึงเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซ่ึงประกอบไปดวย แผนยุทธศาสตรการพัฒนา การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  จากเหตุผลดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จึงตองการดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามระเบียบระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖      
ขอ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61  ขอ ๑2 และ ขอ ๑3 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการ (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
  ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ เปนไปดวย
ความถูกตองตามระเบียบดังกลาว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 



๓ 
 

 

รองกาศ จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ข้ึน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

เปนการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ กิจกรรม ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง
แผนงาน นโยบายขององคกรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองคกรวาแผนยุทศาสตรและแนวทาง
ท่ีถูกกําหนดไวในรูปแบบของแผนนั้นดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคจริงหรือไม สนองตอบตอความตองการของ
ประชาชนหรือผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝายหรือไม การติดตามและประเมินผลนี้ไมใชการตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 
แตเปนเครื่องมือทดสอบผลการทํางานเพ่ือใหทราบวาผลท่ีเกิดข้ึนถูกตองและเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอย
เพียงไร  เปนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน วาเปนไปตามความตองการ
ของประชาชนในทองถ่ินหรือไม  นโยบายสาธารณะท่ีกําหนดไวในรูปของการวางแผนแบบมีสวนรวมของ
ประชาชนหรือการประชาคมทองถ่ินไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม  ระยะเวลาในการ
ดําเนินการสอดคลองกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนท่ีของทองถ่ินหรือไม การติดตามและประเมินผลเปนการวัด
ระดับความสําเร็จหรือลมเหลวของยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงครอบคลุมถึงสิ่งแวดลอมของ
นโยบาย (environments or contexts) การประเมินปจจัยนําเขาหรือทรัพยากรท่ีใชโครงการ (input) การ
ติดตามและประเมินผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลิต
นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธนโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ
นโยบาย (policy impacts) สิ่งท่ีจะไดรับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะชวยทําให
ผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาทองถ่ิน และ
การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีและนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใชเปนเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระทําหรือไม
กระทําหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ีเห็นวาไมเกิดความคุมคาตอประชาชนหรือประชาชนไมพึงพอใจ ซ่ึงการ
ติดตามและประเมินผลนี้มีท้ังในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาทองถ่ิน 
ประชาชนในพ้ืนท่ี องคกรภาคประชาสังคมหรือองคกรทางสังคม  องคกรเอกชน  หนวยงานราชการท่ีมีหนาท่ี
กํากับดูแลหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และท่ีสําคัญท่ีสุดคือผูรับผิดชอบโครงการโดยตรง   
๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดดําเนินการประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
ทองถ่ิน และการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมารรายจายเพ่ิมเติม  
การจายขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจายดวยวิธีการอ่ืนๆ  เม่ือมีการใช
จายงบประมาณก็ตองมีการตรวจสอบผลการใชจายงบประมาณวาดําเนินการไปอยางไรบาง  บรรลุ
วัตถุประสงคมากนอยเพียงใดก็คือการใชวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การนําแผนไปจัดทํางบประมาณนี้เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๒ ใหใชแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน
แนวทางในการจัดทํางบประมาณ  ใหหัวหนาหนวยงานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และประมาณการราย
จาย และใหหัวหนาหนวยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติตางๆ ของทุกหนวยงานเพ่ือใชประกอบการ
คํานวณขอตั้งงบประมาณเสนอตอเจาหนาท่ีงบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๔  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตั้งงบประมาณใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุนไดภายใตหลักเกณฑ  
ดังนี้ 

๑) ตองเปนภารกิจท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตองไมมีลักษณะเปนเงินทุนหมุนเวียน 



๔ 
 

 

๒) ประชาชนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใหเงินอุดหนุนตองไดรับประโยชนจากโครงการท่ีจะ
ใหเงินอุดหนุน 

๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับโครงการอันเปนภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการเอง และสถานะทางการคลังกอนท่ีจะพิจารณาใหเงินอุดหนุน 

๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินเห็นสมควรใหเงินอุดหนุนหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ใหนําโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหนวยงานดังกลาวบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน และตั้งงบประมาณไวในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจายประจําปหรืองบประมาณรายจายเพ่ิมเติม หามจายจากเงินสะสมทุนสํารองเงิน
สะสม หรือเงินกู 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ ๒๕ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 
2 พ.ศ. ๒๕59 ขอ 11 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชแผนพัฒนาทองถ่ินเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  รวมท้ังวางแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบั ติใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามโครงการท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน   

กลาวอีกนัยหนึ่งความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบ
การดําเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทํา
ใหทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา 
โครงการ  กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการ
ปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ
มากท่ีสุดและเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยาย
โครงการ งานตางๆ ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบจุดแข็ง ก็ตอง
เรงรีบดําเนินการและจะตองตั้งรับใหม่ันรอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอย
สิ่งท่ีเปนปญหาและอุปสรรคลงไป  เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดี
ข้ึน ตั้งรับใหม่ันเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานตางๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการ
พัฒนาทองถ่ิน โดยการติดตามและประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมี
ความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง     
 
๒.  วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

๑) เพ่ือปรับปรุงประสทิธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางท่ีจะปรับปรุงมาตรการท่ีจะนําไปใชใหเหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจางชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใหการสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาของทองถ่ิน 
๙) เพ่ือการตัดสินใจท่ีจะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 



๕ 
 

 

 
๓.  ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

ข้ันตอนท่ี ๑   
  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ประกอบดวย  

๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

  โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน
ทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
  กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๒)   

  ข้ันตอนท่ี ๔    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศ
ไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓)    

ข้ันตอนท่ี ๕    
  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ขอ ๑๔ (๕)   
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๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  ไดกําหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ดังนี้     

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

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

ผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาทองถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

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

  คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาวคณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔ .๑  กรอบ เวลา  (time & timeframe) ความสอดคล อง (relevance) ความพอเพี ยง 
(adequacy) ความกาวหนา (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) 
ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 
   (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ
เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม  มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    
   (๒) ความสอดคลอง (relevance) 
   มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน  
    (๓) ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน สามารถ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน   

(๔) ความกาวหนา  (Progress)  
   พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน  โดยพิจารณา 

๑) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดี  มีถนนในการสัญจรไปมาไดสะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ํา
ใชในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟาใชครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟาสาธารณะครบทุกจุด มี
แหลงน้ําในการเกษตรพอเพียง   

๒) ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
    เด็กไดรับการศึกษาบั้นพ้ืนฐานทุกคน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงกลุมอาชีพมีความแขงแข็ง โรคติดตอ โรคระบาด โรคอุบัติใหมลดลง สภาพความ
เปนอยูดีข้ึน  มีท่ีอยูอาศัยท่ีมีสภาพม่ันคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 
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    ๓) ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
    ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  ปลอด
การพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท           
    ๔) ดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 
    มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากข้ึน มีการทองเท่ียวในทองถ่ิน
เพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการดํารงชีวิต   
    ๕) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    ทรัพยากรธรรมชาติไมถูกทําราย สภาพแวดลอมในชุมชนดีข้ึน ปราศจากมลภาวะท่ี
เปนพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกกําจัดอยางเหมาะสม ปริมาณน้ําเลียลดลง การระบายน้ําดีข้ึน     
    ๖) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
    ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินทองถ่ินยังคงอยูและไดรับการ
สงเสริมอนุรักษสูคนรุนตอไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในทองถ่ินมีจิตสํานึก เกิดความตระหนัก และเขามามี
สวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู และสืบสานภูมิปญญาและคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนชีวิต 
คานิยมท่ีดีงาม และความเปนไทย รวมท้ังไดเรียนรูความสําคัญ รูจักวิถีชีวิต รูถึงคุณคาของประวัติศาสตรใน
ทองถ่ิน ความเปนมาและวัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ิน อันจะสรางความภูมิใจและจิตสํานึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของทองถ่ินสืบไป 
   (๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
   ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม 
มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหา
ของชุมชนไดหรือไม  งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสินของ เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ 
ถูกใชไปอยางคุมคา มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 
    (๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
   ประชาชนมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม  
มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   
   (๗) ผลลัพธและผลผลิต (outcome and output)   
   ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงสงผล
ไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดบัประเทศ        
   (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ วามีผลกระทบ
เกิดข้ึนอยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม 
ถูกตองหรือไม    

๔.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน ในระดับ
ชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และรวมท้ังตําบล อําเภอ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมเปน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก  เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ



๙ 
 

 

ทองถ่ิน เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะหเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห
สภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
   เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน ปจจัยใด
เปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน สามารถทําได
หลายแนวทาง  เชน การวิเคราะหหวงโซแหงคุณคาภายในทองถ่ิน (value-chain analysis) การวิเคราะห
ปจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เปนการวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน   

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมท้ังท่ีเปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๔ ดําเนินการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด

ในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น  วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรือไม 
๔.๕ สรุปผลการดําเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาละปปจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นท่ีไดจากการติดตามและประเมินผล 

 
5. ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  
๒  ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
  (๑) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในทองถ่ิน  
ผูรับผิดชอบโครงการ   
  (๒) ข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวขอท่ี ๓ ขางตน) 
  (๓) หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการตองดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดย
สามารถติดตามเปนรายไตรมาสและรายหกเดือนได ดังนี้ 

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



๑๐ 
 

 

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

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

  (๑)  เดือน ตุลาคม  –  มีนาคม         
  (๒)  เดือน เมษายน – กันยายน   

(๔)  เครื่องมือ  อันไดแก   
   เครื่องมือ อุปกรณ สิ่งท่ีใชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชในการรวบรวม
ขอมูลแผนพัฒนาท่ีไดกําหนดข้ึน ซ่ึงมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน ขอมูลดังกลาวเปนไดท้ังขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ มีความจําเปนและสําคัญในการนํามาหาคาและผลของประโยชนท่ีไดรับจากแผนพัฒนา เปน
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ แบบตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกขอมูล แบบรายงาน เพ่ือ
นําไปวิเคราะหทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิโ์ดยรูปแบบตางๆ ท่ีสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน   

(๕)  กรรมวิธี  อันไดแก  
  เปนเปนวิธีการติดตามและประเมินผล จะตองศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตร ซ่ึงเปน
การตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ท่ีเปนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา
ทองถ่ิน โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานตางๆ อันไดแกแผนพัฒนา แผนการดําเนินการ ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย การลงนามในสัญญา การเบิกจายงบประมาณ เอกสารการดําเนินโครงการ ทรัพยสินตางๆ 
มีอยูจริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนอยางไร อันไดแก ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง กลุมผลประโยชน
ตางๆ เพ่ือตรวจดูวาดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและไดรับผลตามท่ีตั้งไวหรือไม โดยการเก็บขอมูล 
วิเคราะหขอมูล (data analysis)  
  ๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
   ดําเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมา
วิเคราะห เปรียบเทียบ การคนหาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอองคกรสอบถามขอมูลจาก
ผูรับผิดชอบโครงการ นํามาวิเคราะหปญหา สรุปผลเสนอแนะการแกไขปญหา   

(๒) วิธีการเก็บรวมรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
   โดยดําเนินการเก็บขอมูลจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป แผนการ
ดําเนินการ  ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย เอกสารการเบิกจาย ภาพถาย ทะเบียนทรัพยสิน เอกสารการ
ดําเนินโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพ้ืนท่ี 
 
๖.  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งท่ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการติดตาม
ประเมินผลตามท่ีกลาวไปแลวในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการไดพิจารณาเครื่องมือท่ี
ใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบงช้ีในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   



๑๑ 
 

 

  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคูมือกรมการปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

    ทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

(๓)  ขอมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือท่ีใช  คือแบบสํารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศในภาพรวม  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  
มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลรองกาศ ในภาพรวม 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหาร
สวนตําบลรองกาศ ในแตละยุทธศาสตร 
    แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคการ
บริหารสวนตําบลรองกาศ (ใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ) 

๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กําหนดใหผูรับผิดชอบโครงการเปนผูรับผิดชอบดําเนินการติดตามโครงการโดยผูรับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะทํางาน  กําหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินไดตามความเหมาะสม และสรุปปญหา-อุปสรรค  ขอเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
๗. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  

๑) ทํารูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด 
๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบตัใิห
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
นอยแคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไป
ปฏิบตัิใหบรรลุวัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร 
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงาน
ใหมีความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง 
และจุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการ
วิเคราะหจะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม   
(ผูสนับสนุนทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ัง
ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรค
เหลานี้ไดผลเพียงใด  และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง       

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยาย
โครงการใหครอบคลุมกวางขาวยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกัน
การประเมินผลจะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุน
ใหดําเนินการตอไป สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
๘.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

1. นายวันชัย   เดชธรรม หัวหนาสํานักงานปลัด ประธานคณะกรรมการ 
2. นายวิสุทธิ์   ฉลอม สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
3. นางสุรีภรณ   เก๋ียงคํา สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
4. นายลิขิต   ขีดด ี สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 
5. นางยุพิน   พันธุมณี ผูแทนประชาคม กรรมการ 
6. นางก่ิงกาญจน   สิทธิพัฒนา ผูแทนประชาคม กรรมการ 
7. นางสาวชุติกาญจน   นันตะปน ผูแทนหนวยงาน กรรมการ 
8. นางสาวระวีวรรณ   อินใจ ผูแทนหนวยงาน กรรมการ 
9. นางสาวจุฑามาศ   จํารัส ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๑0. นายสุธีร   ภูมินทร ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นางบุญญาพร   ปญญาสาร ผูอํานวยการกองคลัง เลขานุการ 

 
********************************** 
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สวนท่ี ๒ 
แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา 
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
ประเทศ  คานิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ (คสช.) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมี
รายละเอียดดังนี้ 
แผนยุทธศาสตร 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตได
กําหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ เอาไวแลว ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบรบิทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขา
สูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



๑๔ 
 

 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวน

รวมของประชาชน เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน 
รวมท้ังจะมุงเพ่ิมประสิทธิภาพ สรางความโปรงใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการ
ใหบริการประชาชน ท้ังนี้ เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและ
อนาคต ซ่ึงนโยบายการบริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี ๑ นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี ๒ นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี ๓ เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี ๔ นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี ๕ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายท่ี ๖ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี ๗ การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี ๘ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
 

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเทา วาระพิเศษ เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
รวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ใน
การจัดทํางบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึง
เดิมประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ 
รวมกับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสู
ประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ 
ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม สมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”    

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

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



๑๕ 
 

 

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจาก

ประเทศรายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี ๒ : การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี ๓ : การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ 
ประเด็นหลัก ๑๑ แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒) ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓) กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
๔) ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
๕) รักษาวฒันธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
๗) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ 
เม่ือมีความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือ

เปนแนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใคร
ออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายท้ังปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสาน
พลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อน
การพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึนเพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ี
มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกันเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทย



๑๖ 
 

 

ซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ัง
มวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

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

และนวัตกรรม 
๙) การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยตุิธรรม 

๕.๓ ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑) การแกไข ปญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํา
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
    ๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือให
ไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายวาดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงาน
ตามกฎหมายวาดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุก
ซอนหรือคายาเสพติดหากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการ
บําบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง) ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาให
กลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการ
ปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด
ดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติด 



๑๗ 
 

 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดิน
ปองกันและปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละ
หนวยงานท่ีเกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ี
ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับ
การกระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการ
ใดๆเพราะรับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ 

ทําผิดตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํา
ยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปน
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
  ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาการคา การลงทุนและโลจิสติกสเชื่อมอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและเตรียมความพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันโดยการกระตุน การลงทุนภายในจังหวัด วิจัยพัฒนา

และจัดกิจกรรมสงเสริมการคา การลงทุนกับกลุมจังหวัดอ่ืนภายในประเทศและเพ่ือนบาน 
2. สงเสริมการคา การลงทุน โดยพัฒนาและสงเสริมผูประกอบการและพัฒนาธุรกิจ SMEs  
3. พัฒนาระบบโลจิสติกสรองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความรวมมือ GMS โดย 

จัดตั้งศูนยบริหารจัดการ Logistics และ Supply Chain ผลักดันดานโครงสรางพ้ืนฐาน พัฒนาระบบฐานขอมูล 
วิจัย พัฒนา ผลิตบุคลากรดาน Logistics ทุกระดับ และจัดการความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเขมแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยเนนความเปน

เอกลักษณเฉพาะสิ่งท่ีมีศักยภาพทางการตลาด ลดตนทุนการผลิตโดยใชหลักการผลิตปริมาณมาก ปรับปรุง
คุณภาพการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคา พัฒนากลุมธุรกิจและผูประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร 

2. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การสรางนวัตกรรมและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผลิตภัณฑและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 



๑๘ 
 

 

3. สรางความเขมแข็งตอเกษตรกร องคกรเกษตรและผูประกอบการอุตสาหกรรมโดยการ
สนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีเกษตรในพ้ืนท่ี และสรางความ
เขมแข็งของกลุมธุรกิจและผูประกอบการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สงเสริมการบริหารจัดการการตลาดสินคาเกษตร โดยการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันทางการตลาดแกกลุมผูผลิตสินคาเกษตร รวมท้ังสรางชองทางการจัดจําหนายเฉพาะกลุม (Niche 
Product)  
  ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
วัฒนธรรม และสุขภาพ เพ่ือเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมความพรอมและพัฒนาศักยภาพแกประชาชนทุกวัย สถาบันครอบครัวและชุมชน
ในการปองกันปญหาสุขภาพอนามัย พัฒนาบุคลากรและโอกาสทางการศึกษา เตรียมความพรอมในการปรับตัว
สูสังคมผูอาวุโส ตลอดจนสงเสริมบทบาทและความสัมพันธท่ีดีของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

2. พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศน ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และเชิงสุขภาพโดย
ปรับปรุงแหลงทองเท่ียวเดิม พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหม ท้ังวิจัยและพัฒนาเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวตอเนื่อง
จังหวัดในกลุม และสงเสริมความรวมมือในลักษณะโครงขายการทองเท่ียวกับประเทศในกลุม GMS 

3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการทองเท่ียว  โดยใหชุมชนมีสวนรวม   
ตลอดจนพัฒนาการประชาสัมพันธและการตลาดการทองเท่ียว 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณและบริหารจัดการสิ่งแวดลอมโดยการมี
สวนรวมของชุมชนสูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการจัดทําฐานขอมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพระดับทองถ่ิน เพ่ือประโยชนในการศึกษาเรียนรูและพัฒนานวัตกรรมทรัพยากร
ชีวภาพ 

2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศน โดยการแกปญหาการ บุก
รุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ การปลูกปา ปลูกหญาแฝก เพ่ือฟนฟูพ้ืนท่ีตนน้ําและปาชุมชน การจัดทํา Food 
Bank การจัดทําฝายตนน้ําแบบผสมผสานและฝายก่ึงถาวร  การปองกันไฟปารวมท้ังการสงเสริมอาชีพในชุมชน
ในพ้ืนท่ีปาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจาย เพ่ิมรายได ขยายโอกาส และความเปนอยูท่ีดีอยาง
ยิ่ง 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยใช เทคโนโลยี 
GIS ในการจัดทําฐานขอมูลและนําไปใช 

4. สรางภาคีและสงเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการ
ปลูกจิตสํานึกและสรางเครือขายการมีสวนรวมทุกระดับ ตลอดจนการสรางความรู   ความเขาใจและบูรณาการ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ  และสาธารณภัยเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง 
 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแพร 
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดแพร 
     “เมืองแพรนาอยู  สูวิถีชีวิตลานนา  ประชาเปนสุข” 
ยุทธศาสตรจังหวัดแพร 
ยุทธศาสตร ท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เปาประสงค    แกไขปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาชีวิตตามเกณฑมาตรฐาน 



๑๙ 
 

 

กลยุทธ 
 - การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและอุปโภคอยางยั่งยืนและท่ัวถึง 
- การสงเสริมพัฒนาอาชีพสรางงานสรางรายได เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในระดับทองถ่ินอยางท่ัวถึง และเรงรัด
ชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวางงาน 
- สงเสริมสุขภาพดีถวนหนา และสนับสนุนนโยบายดานการศึกษาภาครัฐ 
- เพ่ิมบทบาทอาสาสมัครดานสาธารณสุข และพัฒนาสังคมประจําหมูบานปฏิบัติงานเชิงรุก สรางเครือขายและ
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการในการคุมครองทางสังคม และสวัสดิการผูสูงอายุเด็กเยาวชนและคน
พิการยากไร 
- สนับสนุนใหทุกคนมีโอกาสเขาถึงระบบการศึกษาภาครัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
เปาประสงค    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ 
  - การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและพลังงานอยางยั่งยืน รวมท้ังจัดใหมีระบบปองกัน
การเตือนภัย และจัดใหมีโครงสรางพ้ืนฐานอันจําเปนท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี ท่ีมีความเปราะบางหรือเสี่ยงตอภัย
พิบัติในพ้ืนท่ี เสี่ยงภัยอยางท่ัวถึงท้ังจังหวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 3  ความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน และการอํานวยความยุติธรรมเบื้องตน 
เปาประสงค    ประชากรมีขีดความสามารถดํารงชีวิตอยางเปนธรรมและมีความรักปรองดองสมานฉันท 
กลยุทธ 
  - เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติทุกระดบัตามแนวทางการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
  - สรางความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางบูรณาการในทุกภาคสวน โดยพัฒนาระบบเฝาระวัง
ปองกันอาชญากรรมปญหายาเสพติด ตลอดจนการจัดระเบียบสังคม เพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง และการบังคับใช
กฎหมายอยางเปนเทาเทียมและเปนธรรมทุกฝายใหอยูเย็นเปนสุข 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
เปาประสงค    กลุมประชากรมีจิสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม ความซ่ือสัตยเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ 
  - พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกกลุม
ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ กลุมผูใชแรงงาน กลุมนักเรียน นักศึกษา เยาวชนเพ่ือสรางคานิยมของสังคม
ใหยึดม่ันในความซ่ือสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการภาครัฐ 
ยุทธศาสตรท่ี 5  อนุรักษสบืสานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
เปาประสงค  เปนศูนยกลางการทองเท่ียวดานวัฒนธรรมและสุขภาพในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 
กลยุทธ 
  - สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย รวมท้ังศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินคานิยมท่ีดี
งาม วิถีชีวิตลานนาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยางยั่งยืน 
ยุทธศาสตรท่ี 6  เพ่ิมขีดความสามารถการแขงขัน 
เปาประสงค    เพ่ิมประสิทธิภาพของผลผลิตทางการเกษตรท่ีสอดคลองดานตลาด 
กลยุทธ 



๒๐ 
 

 

  - ปรับปรุงสถานท่ีราชการแหลงทองเท่ียว และโครงขายสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจําเปนตอการดํารงชีพ ให
ครอบคลุมท้ังจังหวัด รวมท้ังพัฒนาระบบการคมนาคมการขนสง โลจิสติกส อยางมีประสิทธิภาพ อยางบูรณา
การในจังหวัด และใกลเคียงอยางท่ัวถึง 
  - เรงรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบตลาดสินคาหัตถกรรมและ
ผลิตภัณฑชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกสทางการเกษตรและสงเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจสําคัญใหเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนท่ีสอดคลองกับตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอบแทนการเกษตรอยางเปนธรรมและเชื่อมโยงกับการคา การ
ลงทุนในกลุมจังหวัด 
 

๘. กรอบนโยบาย ทิศทางและแนวทางการพัฒนาสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 
  วิสัยทัศนการพัฒนาสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร 

“เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงในการสงเสริมองคกรปกครองทองถ่ิน ใหเปนกลไกในการพัฒนา
ประเทศไดอยางยั่งยืน” 
  พันธกิจหลักการพัฒนาสํานักงานทองถ่ินจังหวัดแพร 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใหเปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสงู 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาติ ระดับ

จังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจากภาคีเครือขาย 
3. บริหารงานบุคคลและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินให

ทํางานอยางมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ

และสามารถพ่ึงตนเองได 
5. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหไปสูเปาหมาย 

ของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี สามารถสงมอบบริการสาธารณะใหประชาชนไดอยางมีมาตรฐาน 
 6. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 7. สงเสริมพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การใชประโยชน

ท่ีดิน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 8. สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนใน

การพัฒนาและแกไขปญหา ในทองถ่ินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9. สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดบริการสาธารณะการจัดการศึกษาทองถ่ิน การจัด

สวัสดิการสังคมและการรักษาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
  ประเด็นยุทธศาสตรสํานักงานทองถิ่นจังหวัดแพร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การยกระดับขีดความสามารถของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ใหมีสมรรถนะสูง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการพัฒนาประเทศและสนับสนุนการสรางความสงบเรียบรอย ความม่ันคงภายใน การสงเสริม
เศรษฐกิจชุมชนและยกระดับคุณภาพ ชีวิตของประชาชน  

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การสรางและใชภาคีเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไปสูเปาหมายของหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี   
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๙.  นโยบายการพัฒนาอําเภอสูงเมน 
วิสัยทัศนอําเภอสูงเมน 
“ยึดม่ันธรรมาภิบาล  รวมบูรณาการ  สูคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอสูงเมน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษดูแล และใชประโยชนอยางสมดุลโดยมีการ สวน
รวมของประชาชน 
ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนครั้งท่ีจัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกของประชาชนใหมีสวนรวมกิจกรรมการอนุรักษปลูกปา 
2.รอยละของปาเสื่อมโทรม ไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
3.รอยละของทรัพยากรน้ําไดรับการอนุรักษใหเกิดความสมบูรณยิ่งข้ึน 
4.จํานวนหนวยงานในอําเภอเขาโครงการบูรณาการภัยธรรมชาติ 
กลยุทธ 
  1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกปาเศรษฐกิจตนไม พืชคลุมดิน เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
ตลอดจนสรางจิตสํานึกในการปองกันดูแลรักษาพ้ืนท่ีปา การปองกันปญหาไฟปา ปญหาหมอกควัน และ
สงเสริมการพัฒนาปาชุมชน 
  2. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดิน ใหมีคุณภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
  3. อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาอนุรักษ บริหารจัดการพ้ืนท่ีปาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือใหเกิดความสมดุลไม
เกิดมลภาวะท่ีเปนอันตรายตอประชาชน 
  4. บูรณาการปองกันภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
  เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในอําเภอสูงเมนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด 
  1. หมูบานไดรับการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยางนอย
รอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน                
  2. หมูบานไดรับการขับเคลื่อนและพัฒนา การแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสู การ
พ่ึงตนเองอยางยั่งยืนอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมดในอําเภอสูงเมน 
  3. หมูบานไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงและยั่งยืนอยางนอยรอยละ20 ตอปของ
จํานวน 
  4. หมูบานไดรับการสงเสริมสุขภาพดีถวนหนาอยางนอยรอยละ 20 ตอปของจํานวนหมูบานท้ังหมด
ในอําเภอสูงเมน 
กลยุทธ 
  1. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  2. ขับเคลื่อนและพัฒนาการแกไขปญหาความตองการของชุมชนนําไปสูการพ่ึงตนเองอยางยั่งยืน 
  3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคงและยั่งยืน 
  4. สนับสนุนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวชุมชน เพ่ือใหสามารถพ่ึงพาตนเอง
ได 
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  5. สงเสริมประชาชนไดเลนกีฬาออกกําลังกาย และมีพฤติกรรมทางดานการดูแลสุขภาพท่ีเหมาะสม
เพ่ือลดอัตราการเจ็บปวยและโรคจากการทํางานของประชาชน 
  6. บูรณาการและสงเสริมใหการสนับสนุนการทํางานพรอมท้ังสรางสัมพันธภาพท่ีดีแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการดูแลรักษาความปลอดภัยและประชาชน เพ่ือใหเกิดความสามัคคี และสรางเครือขายระวัง
ปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ีของตนเอง 
ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 1.ประชาชนเขาถึงความยุติธรรมอยางเสมอภาคและเปนธรรม 
 2.ลดความขัดแยงและสรางความสมานฉันทเพ่ือความเสมอภาคและเปนธรรม              
ตัวช้ีวัด 
 1.ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารภาครัฐ 
 2.ประชาชนมีความรูความเขาใจในดานความสมานฉันทและความสามัคคี 
 3.จํานวนเรื่องรองเรียนของสวนราชการลดลง 
กลยุทธ 
 1.การพัฒนาประสิทธิภาพ ศักยภาพ เพ่ิมขีดความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากรในองคกร
ภาครัฐและประชาชน 
 2.สงเสริมกระบวนการยุติธรรมและการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม 
 3.พัฒนาจิตสํานึกทัศนคติ คานิยม และจรรยาบรรณ 
ยุทธศาสตรท่ี 4  บูรณาการทํางานระหวางภาครัฐและภาคประชาชน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
 1. องคกรภาครัฐมีการบริหารจัดการท่ีดี 
 2. การพัฒนาการบริหารงานอําเภอและบูรณาการทุกภาคสวน 
ตัวช้ีวัด 
 1. รอยละของกระบวนงานท่ีลดลง 
 2. อัตราความพึงพอใจของผูมารับบริการ 
 3. รอยละของโครงการท่ีบูรณาการ 
 4. รอยละของงบประมาณท่ีประหยดั      
กลยุทธ 
 1. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 2. เผยแพรขอมูลขาวสารของราชการ 
 3. บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะความรูท่ีเหมาะสม 
 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบลดข้ันตอนการทํางาน 
 5. สรางทีมงานและวางระบบการจัดการองคความรู 
 6 .ใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

๑๐.  แผนพัฒนาตําบลรองกาศ 
วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล (Vision) 
  “อาชีพม่ันคง  ชุมชนเขมแข็ง  สุขภาพแข็งแรง  สืบสานวัฒนธรรม" 
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พันธกิจ (Mission)  
 1. จัดใหมีและบํารุงรักษาการสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ เสนทางคมนาคม และทางระบายน้ํา 
  2. จัดใหมีและบํารุงรักษาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค และเพ่ือการเกษตร 
  3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ  รายได ของประชาชน 
  4. สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหกับประชาชน 
  5. สงเสริมประชาธิปไตย  และการมีสวนรวมของราษฎร ในการพัฒนาทองถ่ิน 
  6. จัดการ บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  กําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ําเสีย 
  7. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน สรางกระบวนการกิจกรรมท่ีเอ้ือตอการ
สราง ชุมชนแข็งแรง 
  8. การจัดการ บํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปา 
  9. สงเสริม ปลูกฝง คุณธรรมแกประชาชนตามหลักศาสนา 
  10. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 
  11. ปองกัน ระงับโรคติดตอ การสงเสริมอนามัยครอบครัว 
  12. ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี ในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 
  13. จัดใหมีไฟฟาสาธารณะ และระบบประปา 
  14. รักษาความสงบเรียบรอยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
  15. สังคมสงเคราะหเด็ก สตรี คนชราและผูดอยโอกาส 
  16. การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
นโยบายนายกองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 
 แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ วันท่ี 6  เดือน มกราคม  พ.ศ.2565 
๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  ๑.๑ ดําเนินการกอสราง ปรับปรุงถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการคมนาคม
ขนสง  
  ๑.๒ ดําเนินการจัดสรางระบบน้ําประปา คูระบายน้ําและขยายเขตไฟฟาพรอมสาธารณูปโภค ใหได
มาตรฐานอยางพอเพียง  
  ๑.๓ ดําเนินการจัดใหมีสถานท่ีทองเท่ียว สถานท่ีออกกําลังกายและพักผอนหยอนใจอยางเหมาะสม  
  ๑.๔ จัดใหมีไฟฟาสาธารณะซ่ึงสองแสงสวางตามถนน ชุมชน สวนสาธารณะและลานกีฬาอยางท่ัวถึง 
เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
  ๑.๕ ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําตามธรรมชาติ จัดแหลงน้ําโดยการขุดสระ อางเก็บน้ํา บอน้ําตื้น 
เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนมีน้ําใชเพ่ือการเกษตรอยางเพียงพอ  
  ๑.๖ จัดทําผังเมืองชุมชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนใหมีแนวทางท่ีชัดเจนเปนไปอยางมีระบบ  
๒. นโยบายดานเศรษฐกิจและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๒.๑ สงเสริมการผลิตสินคาในชุมชนและสินคาท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือใหมีการสรางงาน สรางเงิน 
สรางรายไดในชุมชนใหมีการอยูดีกินดี มีสุข  
     ๒.๒ สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ ในตําบล เชนกลุมแมบาน กลุมพัฒนาสตรี กลุมเลี้ยงปลา 
กลุมเลี้ยงสัตว  
     ๒.๓ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีใชวิถีชีวิตนําระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใชใหเกิด
ประโยชนในทางปฏิบัติอยางแทจริง  
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     ๒.๔ จัดบริการดานการตลาดรวมกับเอกชนในพ้ืนท่ีเพ่ือใหพอคาแมคาและผูบริโภค มีสถานท่ีจับจาย
สินคาท่ีถูกสุขอนามัย อาหารปลอดภัย  
     ๒.๕ สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีรายได โดยพัฒนาคุณภาพสินคาและจัดระบบการผลิต
การตลาดสงเสริมอาชีพ และพัฒนาฝมือแรงงานใหมีคุณภาพตรงตามความตองการแรงงานทองถ่ิน  
     ๒.๖ สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน กิจกรรมการดําเนินงานของ อสม. เพ่ือขับเคลื่อนการทํางาน
ดานสุขภาพใหกับประชาชน  
     ๒.๗ สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ท่ีกอใหเกิดผลกระทบตอความเปนอยูกับชีวิต
และสุขภาพพลานามัยของประชาชน  
     ๒.๘ มุงเนนใหความรูแกประชาชนในการปองกันและเขาใจในการรักษาสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง  
๓. นโยบายดานการพัฒนาสังคม  
     ๓.๑ สงเสริมการศึกษาแกเด็กเยาวชน ประชาชนท้ังในและนอกระบบโรงเรียนใหสอดคลองกับการเขา
สูประชาคมอาเซียน (AEC)  
     ๓.๒ พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีศักยภาพ โดยจัดใหมีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสมัยใหม
เพ่ือใหเด็กมีพ้ืนฐานท่ีดีในการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึน  
     ๓.๓ ใหการสงเคราะหและจัดสวัสดิการแกเด็กผูดอยโอกาส คนพิการ คนชรา และผูสูงอายุ อยางท่ัวถึง 
สามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางปกติสุขในสังคม  
     ๓.๔ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินโดยเนนการมีสวนรวมจากทุกองคกร  
     ๓.๕ สนับสนุนการฝกอบรมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุ อุปกรณ 
และยานพาหนะใชในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนอยางมีประสิทธิภาพ  
     ๓.๖ สงเสริมและใหการเรียนรูเก่ียวกับการปองกันและแกปญหาดานความปลอดภัย ตลอดจนการ
บรรเทาสาธารณภัยชุมชน  
     ๓.๗ จัดบริการอินเตอรเน็ตในระดับตําบล เพ่ือใหเด็ก เยาวชนและประชาชนไดศึกษาคนควาขอมูล 
เกิดการเรียนรูทันตอเหตุการณในโลกแหงขอมูลขาวสาร  
     ๓.๘ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาทุกประเภทเพ่ือพัฒนาดานสุขภาพ จัดใหมีสถานท่ี
ออกกําลังกาย ลานกีฬากลางทองถ่ินและอุปกรณการกีฬาท่ีจําเปนอยางตอเนื่อง  
     ๓.๙ สนับสนุนอุปกรณการกีฬาทุกหมูบาน และกิจกรรมการแขงขันกีฬาของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีทุก
ระดับ  
๔. นโยบายดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
     ๔.๑ สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารทองถ่ิน โดยการรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพ  
     ๔.๒ สรางระบบการบริหาร โดยเนนหลักประสิทธิภาพประสิทธิผล สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดและตรงกับความตองการของประชาชนอยางแทจริง  
     ๔.๓ สงเสริมใหประชาชนชุมชนเขามามีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศนยุทธศาสตรจัดทําแผน โครงการใน
การพัฒนาตําบลใหเปนไปตามเจตนารมณของประชาชน  
     ๔.๔ จัดการพัฒนาบุคลากร เจาหนาท่ีหนวยงานใหมีความรูทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให สามารถ
ปฏิบัติงาน และรองรับการถายโอนภารกิจ เพ่ือสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  
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     ๔.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการแกประชาชน ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเพ่ือใหประชาชนท่ีมารับ
บริการไดรับความสะดวกและมีความพึงพอใจสูงสุด  
     ๔.๖ สงเสริมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับการมีสวนรวม บทบาทหนาท่ีของประชาชนท่ีมีตอการ
บริหารทองถ่ินและอํานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญ  
     ๔.๗ จัดโครงการ อบต.เคลื่อนท่ี เพ่ือบริการดานตางๆ แกประชาชนและรับฟงปญหาความตองการ
จากประชาชนอยางท่ัวถึง  
๕. นโยบายดานศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
     ๕.๑ สงเสริมและสนับสนุนงานรัฐพิธี ฟนฟู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินให
คงอยูสืบไป  
     ๕.๒ ทํานุบํารุงดานศาสนา วัดวาอารามในตําบลใหเปนศาสนสถานท่ีเปนศูนยรวมจิตใจของคนใน
ชุมชน  
     ๕.๓ สงเสริมสนับสนุนประเพณีรดน้ําดําหัวผูสูงอายุและกิจกรรมตามประเพณีทองถ่ินตาง ๆ  
     ๕.4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนเพ่ือใหเกิดสังคม
แหงความสงบสุข  
๖. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
     ๖.๑ จัดใหมีสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีพักผอนหยอนใจและออกกําลังกาย
อยางเหมาะสม  
     ๖.๒ รณรงคปลูกจิตสํานึกของเด็กเยาวชนและประชาชนในการปองกัน และแกไขปญหา สิ่งแวดลอม
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแยกกําจัดขยะและดูแลรักษาความสะอาด  
     ๖.๓ จัดหาสถานท่ีท้ิงขยะและดําเนินการสรางระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอยอยางมี
ประสิทธิภาพ  
     ๖.๔ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและจัดหาพันธุกลาไมใหประชาชนเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
ปลูกปาเพ่ิมเติม  
     ๖.๕ สงเสริมสนับสนุนประชาชนใหบําบัดฟนฟู รักษาและหวงแหนซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
   ๖.๖ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรม  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

1.1 แนวทางการพัฒนากอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
1.2 แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคใหมีคุณภาพ และน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.3 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคดานไฟฟาและการสื่อสาร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 แนวทางพัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน 
2.2 แนวทางสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแกไขปญหาความยากจน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 
3.1 แนวทางการพัฒนาดาน การสงเสริมความรู  ศักยภาพของบุคลากร  และผูบริหาร 
3.2 แนวทางการพัฒนาดาน สงเสริมระบบราชการ  และการบริการประชาชน 
3.3 แนวทางการพัฒนาวัสดุ/ครุภัณฑในการจัดการของหนวยงานใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
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3.4 การสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
3.5 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
4.1 แนวทางการสงเสริมดานสังคม 
4.2 แนวทางการสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4.3 แนวทางการสงเสริมและจัดการศึกษาในทองถ่ิน 
4.4 แนวทางการสงเสริมอนุรักษและพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี 
4.5 แนวทางการสงเสริมดานศาสนา 

5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 
5.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชน 
5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการปองกันโรคติดตอ 
5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6.1 แนวทางการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
6.3 แนวทางปองกันตลิ่งพัง 

 

๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสูการพัฒนาทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม สนับสนุน 
ใหทุกหมูบาน ชุมชน มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเปนรากฐานและแนว
ทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด เปนการกําหนดอนาคตและ
กิจการพัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรมและดานอ่ืนๆ ซ่ึงจะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้  
 ๑. แผนทําเอง   
 ๒. แผนขอความรวมมือ   

๓. แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณา

บรรจุไวในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของเทศบาล ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหาร
สวนจังหวัดและใหองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาม
อํานาจหนาท่ี แผนชุมชนจะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะตองมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง โครงการกิจกรรม ปญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน รางระบายน้ํา ไฟฟาสองสวาง 
๒. ดานสานตอแนวทางพระราชดําร ิเชน การขุดลอกคูคลอง จัดหารเหลองน้ําเพ่ือการเกษตร 
๓. ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔. ดานเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเท่ียวและกีฬา เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว การจัดทําการแขงขันกีฬา 
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๕. ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ในชุมชนมีแหลงม่ัวสุม ปญหายาเสพติด 
๖ .  ด า น ก า ร เม ือ ง  เช น  ค น ใ น ช ุม ช น ข า ด ก า ร ม ีส ว น ร ว ม ก ล ุม อ ง ค ก ร  ย ัง ไ ม แ ข ็ง แ ร ง พ อ  
๗. ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘ .  ด า น ก า ร ศ ึก ษ า  เช น  ป ร ะ ช า ช น ส ว น ใ ห ญ ม ีก า ร ศ ึก ษ า ต ่ํา ไ ม ม ีค ว า ม ร ูเ พ ีย ง พ อ  

 ๙. ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม 
 ๑๐. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เชน ปญหาฝุนละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๒. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน ติดตั้งกลองวงจรปด การ

ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การจดัฝกอบรม อปพร. 
 

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหความสําคัญกับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญกับขอมูลดารเกษตร  เชน ประเภทพืชท่ีปลูก  ตนทุน/หนวย 
ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน ปริมาณน้ําฝน  แหลงน้ําธรรมชาติ  แหลงน้ํา
ท่ีมนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหาใหกับชุมชนเก่ียวกับดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา  โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เทศบาลจึงตองประชาคมทองถ่ิน
ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลงน้ําเพ่ือ
เทศบาลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  สมาคมองคการ
บริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหา
ความตองการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ังขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึง
ขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้  
 สวนท่ี ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนท่ี ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนท่ี ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 สวนท่ี ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 สวนท่ี ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 
(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
   

**************************** 
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สวนท่ี 3 

สรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ประจําปงบประมาณ 2565 

  

แบบท่ี 1  การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธ

ศาสตรแลว  

-------------------------------- 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น      องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ   อําเภอสูงเมน   จังหวัดแพร 

ประเด็นการพัฒนา 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ⁄  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน 

⁄  

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

⁄  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล ⁄  
8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน ⁄  
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ินSWOTเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถ่ิน 

⁄  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับศักยภาพของทองถ่ิน 

⁄  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

⁄  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ⁄  
13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน ⁄  
14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ⁄  
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด ⁄  
16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ⁄  
17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการ ในแผนยุทธศาสตร ⁄  
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ⁄  
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธ

ศาสตร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยม  ีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแตสิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคมหรือไตร

มาสท่ี 1 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น     องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ   อําเภอสูงเมน   จังหวัดแพร 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

  ไตรมาสท่ี 1  ( ตุลาคม - ธันวาคม )   ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม - มีนาคม ) 

  ไตรมาสท่ี 3  ( เมษายน - มิถุนายน )   ไตรมาสท่ี 4  ( กรกฎาคม - กันยายน ) 
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1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561–2565 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน จํานวน จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสาธารณูปโภค 

74 50,796,780 89 33,441,700 93 54,808,042 123 64,836,714 166 77,332,652 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

13  3,870,500  12 3,650,500 12 4,150,500 13 4,150,500 11 1,775,000 

3. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทางดานการเมือง 
การปกครอง 

35  9,206,000  42 4,373,000 36 4,338,000 36 4,338,000 36 4,549,000 

4. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาสังคม การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และ
กีฬา 

29  5,694,500  34 3,699,100 29 3,179,100 29 3,179,100 211 28,848,580 

5. ยุทธศาสตรการ
สาธารณสุข 

30  2,659,000  27 2,089,000 38 2,089,000 38 2,089,000 26 2,174,000 

6. ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

28  24,400,000  10 570,000 59 1,948,750 59 1,948,750 15 27,338,750 

รวม 209 90,626,780 214 47,823,300 267 70,513,392 298 80,542,064  465  142,017,982  
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2. จํานวนโครงการท่ีบรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 57 โครงการ งบประมาณ ๖,๘๒๖,๘๐๐ บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 15 2,616,000 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 30,000 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 13 1,269,300 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 9 16,847,300 
5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 16 600,000 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 160,000 

รวม 57 21,522,600 
 

3. จํานวนโครงการท่ีไดรับอนุมัติจายเงินสะสม จํานวน 0 โครงการ งบประมาณ 0 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี ้

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 0 0 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 0 0 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 0 0 
5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 0 0 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 

รวม 0 0 
  

4. จํานวนโครงการท่ีไดรับจดัสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น งบเงินอุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 1,970,000 บาท  

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 4 1,970,000 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การปกครอง 0 0 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 0 0 
5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 0 0 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 

รวม 0 0 
  

5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป2565 

ยุทธศาสตร 
แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ เบิกจาย 

จํานวน โครงการ งบประมาณ จํานวน โครงการ งบประมาณ จํานวน โครงการ งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

123 64,836,714 25 7,711,600 25 7,492,300 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 13 4,150,500 1         30,000 0 0 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานการเมือง การ
ปกครอง 

36 4,338,000 ๑๓ ๑,๒๖๙,๓๐๐ 11 847,000 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

29 3,179,100 23 19,336,931 23 19,332,906 

5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 38 2,089,000 17 881,700 17 881,700 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

59 1,948,750 4 ๑๖๐,๖๐๐ 4 ๑๖๐,๖๐๐ 

รวม 298 80,542,064 83 29,390,131 80 28,714,506 
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5. สรุปผลการดําเนินงาน ป 2565 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีอยูระหวางการ

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

25 100 0 0 0 0 0 0 25 100 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดาน
การเมือง การปกครอง 

11 84.62 0 0 0 0 2 15.38 13 100 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

23 100 0 0 0 0 0 0 23 100 

5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 17 100 0 0 0 0 0 0 17 100 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 

รวม 80  0 0 0 0 3  83 100 
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แบบท่ี 3/1  การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง : แบบท่ี  3/1  เปนการประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและมีการกําหนดระยะเวลาในการรายงานอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ   อําเภอสูงเมน   จังหวัดแพร 

2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน   วันท่ี  20  เมษายน  2561 

สวนท่ี 2  ยุทธศาสตรและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  1. จํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

โครงการท่ีบรรจ ุ
ในแผนพัฒนา 

ทองถิ่น 
เฉพาะป 2565 

โครงการตาม 
แผนดําเนินงาน 
ประจาํป 2565 

โครงการท่ี 
ดําเนินงานใน 

ปงบประมาณ 2565 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 

123 25 25 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 13 1 0 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทางดาน
การเมือง การปกครอง 

36 ๑๓ 11 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

29 23 23 

5. ยุทธศาสตรการสาธารณสุข 38 17 17 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนา อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

59 4 4 

รวมท้ังส้ิน 298 83 80 
คิดเปนรอยละของโครงการ 

ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น ป 2565 
27.852 26.846 

 

 2. การจัดทํางบประมาณและการใชจายงบประมาณ 

  องคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ไดดําเนนิโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2565 เงินอุดหนุนแบบระบุวัตถุประสงค เงินอุดหนุนท่ัวไป รวมท้ังงบประมาณ

จากเงินสะสมในชวงของแผน โครงการท่ีอนุมัติจํานวน 83 โครงการ งบประมาณ 29,390,131 บาท  
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สวนท่ี 4 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. สภาพปญหาและอุปสรรค 

  จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2565 พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน มีโครงการ/แผนงาน เปนจํานวนมาก เม่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณ

ขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศท่ีมีอยูอยางจํากัดสําหรับโครงการ/แผนงาน ท่ีองคการบริหารสวนตําบล

รองกาศดําเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ใหสอดคลองและใกลเคียงกับงบประมาณท่ีมี ท้ังนี้ 

โครงการ/แผนงาน ท่ีเกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ จะบรรจุไวเพ่ือรองรับการสนับสนุน

งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน องคการบริหารสวนจังหวัด เปน

ตน  

2. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงสงผล

กระทบตอการดําเนินโครงการท่ีเปนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา การจัดงานจัดกิจกรรม 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

  1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละปยังมีการคํานึงถึงความเหมาะสมและความ

เปนไปไดเทาท่ีควร ทําใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก และนําโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาไปสูการ

ปฏิบัตินอย สงผลใหรอยละของความสําเร็จตามแผนพัฒนาอยูในเกณฑท่ีคอนขางต่ํา   

 2. มีความจํากัดดานงบประมาณเม่ือเทียบกับปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติ 

3. ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 

  1. การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละป ควรคํานึงถึงความเรงดวน ความเหมาะสม

และความเปนไปไดมีผลใหรอยละของความสําเร็จอยูในเกณฑท่ีสูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องคการบริหารสวนตําบล

รองกาศมีการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  2. สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรท่ีนําไปปฏิบัติจริงควรสอดคลองกับพันธกิจ และเปาหมาย

ของแผนพัฒนา  

  3. ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพ 

ขององคการบริหารสวนตําบลรองกาศ 

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




