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ส่วนที่  2 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 งบประมาณ 2562  
 

 1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  จะด าเนินการเองโดยน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ไปสู่การจัดท าแผนด าเนินงาน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี / เพ่ิมเติม ( ฉบับ
ที…่..) ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ล าดับความส าคัญเร่งด่วนของปัญหาที่ควร
แก้ไขของปัญหาทั้ง  7   ด้าน  ความเดือดร้อนประชาชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างแท้จริง 
 2.  ขอรับการสนับสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานอ่ืน  โดย 

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน และอบต.  เป็นผู้ด าเนินการเองเสนอโครงการ/
กิจกรรมให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการโดยผ่านอ าเภอ 

การตรวจสอบ / ติดตามและประเมินผล 
1. ตรวจสอบโดยสภา  อบต.  โดย 

- ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
- ติดตามการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
- ผู้บริหาร  อบต. จะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา  อบต.  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2. ตรวจสอบโดยอ าเภอ 
- ก ากับให้  อบต.  ใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ 
- ตรวจสอบการด าเนินงานของ  อบต.  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบัญญัติต่าง ๆ  

3. ตรวจสอบ/ติดตามโดยภาคประชาคม 
- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื้อ  -  จัดจ้าง 
- ติดตามการด าเนินงานของ  อบต.  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
- เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อประชาคม

ต าบล  เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
(  SWOT  ANALYSTS  ) 

  SWOT Analysis 
 ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง ( Strengths   )  หมายถึง   ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่อยู่ใน อปท. ซึ่งสามารถ
น ามาใช้จัดการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก 

                    และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดอ่อน ( Weakness  )  หมายถึง  ความผิดพลาดหรือข้อด้อยภายในท้องถิ่น ซึ่งมีผลท าให้ไม่
อาจบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
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 ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  ( Opportunities)  หมายถึง  สถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูล 
หรือสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาของอปท. 
ภัยคุกคาม ( Theas  )   หมายถึง   สถานการณ์ใน  สิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่น  ที่มีลักษณะ
ส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลต่อการท างานของอปท. 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคต  
ของ อบต. คีรีราษฎร์  ด้วยเทคนิค ( swot  analysts  )   
1. จุดแข็ง  ( Strength:s  ) 

1) ที่ตั้งต าบลคีรีราษฎร์  ตั้งอยู่บนที่ดอยสูง  ภูเขาสูง  ป่าดงดิบ  ประกอบไปด้วยชาวไทยภูเขา  
หลายเผ่า  เช่น  มูเซอ  ลีซอ  ม้ง  เย้า  จีนฮ่อ  

2) มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมดังเดิมเป็นของตนเองเหมาะส าหรับ
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ไว้ 

3) มีแหล่งท่องเที่ยว   อุทยานแห่งชาติน้ าตกป่าหวาย   ดอยภูเขาสูงอันสวยงาม 
4)  สภาพอากาศมีลักษณะที่หนาวเย็นเหมาะส าหรับท าเป็นสภาพที่พักผ่อน และปลูกพืชเมือง
หนาว เช่น กาแฟ  สตรอเบอร์รี ไม้ดอก 
   - อุ้มเปี้ยมมีภูเขาสูงอากาศหนาว ถ้าพัฒนาให้เป็นอย่างดอยมูเซอ มีที่พักรถ ท าโฮมสเตร์ ปลูกสต
รอเบอร์รี่ กาแฟ ไม้ดอก 
5)  เป็นพื้นที่ภูเขาสูงเหมาะปลูกพืชระยะสั้น เช่น ผักกาดขาว กระหล่ าปลี 

2. จุดอ่อน  (  Weakneoa:w  ) 
1) พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  มีพ้ืนที่ราบในการท าการเกษตรค่อนข้างน้อยมีเพียงร้อยละ  10  

เท่านั้นและมีปัญหาการชะล้างพังทะลายของดิน  มีการบุกรุกพ้ืนที่ป่าและที่ดินของรัฐเพ่ือใช้ใน
การประกอบอาชีพ ระบบโครงสร้างเพ่ือสนับสนุนการค้า – การลงทุนในพ้ืนที่ต าบลยังค่อนข้าง
จ ากัด  เช่น  ถนนสายรอง เชื่อมต่อจากถนนสายหลักเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวระบบประปา  ไฟฟ้า  
ระบบก าจัดขยะและน้ าเสีย  เป็นต้น 

2) ขาดแคลนแรงงานฝีมือที่มีทักษะรวมทั้งแรงงานบางประเภทที่เป็นแรงงานพม่า  ผิดกฎหมายซึ่ง
เป็นแรงงานหลักในพ้ืนที่โดยเฉพาะ 

3) แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  จึงยากต่อการ
พัฒนาและการลงทุน 

4) มีพ้ืนที่ชนบทที่ห่างไกลและชุมชนบนพื้นที่สูง   ท าให้การให้บริการของรัฐไม่ทั่วถึง  จึงเกิด
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตในบางพ้ืนที่ 

5) ระบบชลประทานขาดประสิทธิภาพมีขอบข่ายไม่เพียงพอกับความต้องการ 
6) การจัดการทรัพยากรทางการท่องเที่ยวยังขาดการบรูณาการ 
7) ทรัพยากรมนุษย์ยังมีระดับการศึกษาเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 
8) พ้ืนที่ต าบลคีรีราษฎร์ยังขาดการจัดการผังเมืองที่ทันสมัยและขาดประสิทธิภาพ 

 



๘ 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
 

3. โอกาส  ( Opporteunity : O )   
1. รัฐบาลได้ประกาศสงครามกับปัญหาความยากจน  ยาเสพติด  และทุจริตประพฤติมิชอบเป็น

นโยบายส าคัญและเร่งด่วน 
2. สามารถพัฒนาฐานการผลิตทางด้านการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวให้มี

ศักยภาพที่สูงขึ้นเพ่ือตอบสนองตลาดและเพ่ิมขีดความ 
                               สามารถในการแข่งขัน      
                                                                                                                                                                                         

ข้อจ ากัด  (  Theart: T )   
1. ระเบียบ  กฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าไปลงทุนเพ่ือพัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ
จังหวัด 

2. ต้นทุนในการผลิตสูง  เนื่องจากราคาน้ ามันสูง และเส้นทางขนส่งสินค้ายังไม่สะดวก 
3. มีปัญหาด้านความม่ันคงในพ้ืนที่ชายแดน มีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  ผู้หนีภัยการสู้

รบจากพม่าในพ้ืนที่พักพิงฯ มีจ านวนมากขึ้นและมีการลักลอบออกนอกพ้ืนที่ไปท างาน  
ตลอดจนการก่ออาชญากรรมและเป็นพาหนะน าโรคติดต่อที่ร้ายแรง 

4. ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน  เนื่องจากมีพ้ืนที่ชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าซ่ึง
เป็นเส้นทางล าเลียงยาเสพติด  เข้าสู่พ้ืนที่ในต าบลและหากต่อการควบคุมสกัดกั้น 
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ส่วนท่ี  1  
 
 
 

๑. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด ำเนินกำรประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ

ท้องถิ่นสี่ปี  และกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  งบประมำรรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  
กำรจ่ำยขำดเงินสะสม  งบประมำณเงินอุดหนุนเฉพำะกิจและงบประมำณรำยจ่ำยด้วยวิธีกำรอ่ืนๆ  เมื่อมีกำรใช้จ่ำย
งบประมำณก็ต้องมีกำรตรวจสอบผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณว่ำด ำเนินกำรไปอย่ำงไรบ้ำง  บรรลุวัตถุประสงค์มำกน้อย
เพียงใดก็คือกำรใช้วิธีกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

  กำรน ำแผนไปจัดท ำงบประมำณนี้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔2 ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทำงใน
กำรจัดท ำงบประมำณ  ให้หัวหน้ำหน่วยงำนจัดท ำงบประมำณกำรรำยรับ  และประมำณกำรร่ำยจ่ำย และให้หัวหน้ำ
หน่วยงำนคลังรวบรวมรำยงำนกำรเงินและสถิติต่ำงๆ ของทุกหน่วยงำนเพ่ือใช้ประกอบกำรค ำนวณขอตั้งงบประมำณ
เสนอต่อเจ้ำหน้ำที่งบประมำณ 

  ระเบียบกระทรงงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจตั้งงบประมำณให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภำยใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

  ๑)  ต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตำมกฎหมำย  
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

  ๒)  ประชำชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จำกโครงกำรที่จะ
ให้เงินอุดหนุน 

  ๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรอันเป็นภำรกิจหลักตำมแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด ำเนินกำรเอง และสถำนะทำงกำรคลังก่อนที่จะพิจำรณำให้เงินอุดหนุน 

  ๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงำนที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น ำโครงกำร
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงำนดังกล่ำวบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น และตั้งงบประมำณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรืองบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ห้ำมจ่ำยจำกเงินสะสมทุนส ำรองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

  ระเบียบกระทรวงมหำไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนำสี่ปีเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และงบประ
มำรรำยจ่ำยเพ่ิมเติม  รวมทั้งวำงแนวทำงเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมโครงกำรที่ก ำหน ดไว้ใน
แผนพัฒนำสี่ปี 

  กล่ำวอีกนัยหนึ่งควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรทดสอบ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ำด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้หรือไม่  ท ำให้ทรำบ
และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และเกิดควำมชัดเจนที่ท ำให้ทรำบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกำส (opportunities) ปัญหำหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนำ  โครงกำร  กิจกรรมต่ำงๆ ซึ่ง
อำจเกิดจำกองค์กร  บุคลำกร  สภำพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับปรุงแผนงำนให้เกิดควำมสอดคล้อง
กับสภำพแวดล้อมในสังคมภำยใต้ควำมต้องกำรและควำมพึงพอใจของ ประชำชนและน ำไปสู่กำรวำงแผนกำรพัฒนำใน
ปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่ำในกิจกำรสำธำรณะมำกที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและ
จะต้องมีควำมสุขุมรอบคอบในกำรด ำเนินกำร  ขยำยโครงกำร งำนต่ำงๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกำสในกำรเสริมสร้ำง

บทน า 
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ให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด ำเนินกำรและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกำสที่จะด ำเนินกำรและตั้งมั่น
อย่ำงสุขุมรอบคอบพยำยำมลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหำและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหำลงให้
ได้  ด ำเนินกำรปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกำสและสุดท้ำยเมื่อมีโอกำสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์
เพ่ือด ำเนินกำรขยำยแผนงำน  โครงกำร งำนต่ำงๆ พร้อมกำรปรับปรุงและเร่งรีบด ำเนินกำรสิ่งเหล่ำนี้จะถูกค้นพบ
เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรติดตำมและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงเข้มแข็ง
และมีควำมยั่งยืน  เป็นไปตำมเป้ำประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่ำงดียิ่ง     
 
   ๒.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  ๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภำพกำรจัดกำรและกำรบริหำร 
  ๒)  เพ่ือกำรปรับปรุงแผนงำน   
  ๓)  เพ่ือประเมินควำมเหมำะสมของกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงกำร 
  ๔)  เพ่ือระบุแนวทำงที่จะปรับปรุงมำตรกำรที่จะน ำไปใช้ให้เหมำะสม 
  ๕)  เพ่ือควำมกระจ่ำงชัดของแผนงำน 
  ๖)  เพ่ือกำรพัฒนำแผนงำน 
  ๗)  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผุ้ให้กำรสนับสนุนทำงกำรเงิน 
  ๘)  เพ่ือทดสอบแนวควำมคิดริเริ่มในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่น 
  ๙)  เพ่ือกำรตัดสินใจที่จะขยำยโครงกำรหรือยุติโครงกำร 
  ๓.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำ
ด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพฒันำท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสำมคน     
๒)  ผู้แทนประชำคมท้องถิ่นท่ีประชำคมท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
๔)  หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหำรท้องถิ่นคัดเลือกจ ำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำที่ประธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีกหนึ่งคน

ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรของคณะกรรมกำร   
กรรมกำรตำมข้อ ๒๘ ให้มีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสองปีและอำจได้รับกำรคัดเลือกอีกได้   

  ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

  ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมนผล

แผนพัฒนำ  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
ข้อ ๒๙ (๒)   
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ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมกำรติดตำมแลประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร

ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำร
พัฒนำท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผย
ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
สำมสิบวันโดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดื อนตุลำคมของทุกปี  ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ (๓)    

  ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลต่อสภำท้องถิ่น  และคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น  

พร้อมกันประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับ
แต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบ
วัน  โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้งภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี  ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย 
ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘  ข้อ ๑๔ (๕)   
 
 
 

 
 
   
     

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
สิ่งที่จะท ำให้กำรติดตำมและประเมินผลมีประสิทธิภำพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลตำมที่
กล่ำวไปแล้วในระเบียบวิธีกำรติดตำมและประเมินผล  คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำของอบต.  ดังนี้   

   4.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 (๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทำงและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำและประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
    (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบกำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบที่  ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 

  (๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
  4.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ำรวจควำมพึงพอใจ ในกำรวัดผลเชิงคุณภำพโดยภำพรวม โดยได้มี
กำรประเมินควำมพึงพอใจ  ซึ่งกำรประเมินควำมพึงพอใจท ำให้ทรำบถึงผลเชิงคุณภำพในกำรด ำเนินงำนของอบต.ใน
ภำพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินควำมพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของ อบต.ในภำพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของอบต. คีรีรำษฎร์ ในแต่ละ  

ยุทธศำสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในงำนบริกำรของอบต.คีรีรำษฎร์ 

(ให้หน่วยงำนภำยนอกด ำเนินกำร) 
  4.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรเป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรติดตำมโครงกำรโดยผู้รับผิดชอบโครงกำร
อำจมอบหมำยให้บุคคล หรือ คณะกรรมกำร  หรือ คณะท ำงำน  ก ำหนดแบบและวิธีกำรติดตำมและประเมินได้ตำม
ควำมเหมำะสม และสรุปปัญหำ-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น 

 
    5.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล องการติดตามและประเมินผล  

   ๑)  ท ำรู้ว่ำกำรน ำนโยบำยไปปฏิบัติมีสมรรถภำพในกำรจัดกำรและบริหำรมำกน้อยเพียงใด 
   ๒)  เห็นจุดส ำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่ำงชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงำน  ขั้ นตอนกำร

ปฏิบัติ  ทรัพยำกรที่ต้องใช้ ช่วงเวลำที่จะต้องกระท ำให้เสร็จ  ซึ่งจะท ำให้แผนงำนมีควำมเหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

 
   ๓)  ท ำให้ทรำบว่ำจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงกำรอย่ำงไรบ้ำงให้เหมำะสม  ระดับกำรเปลี่ยนแปลงมำก

น้อยแค่ไหน  กำรเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้ำง  อำทิ  เช่น  กำรเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บำงส่วน กำร
เปลี่ยนแนวทำงกำรปฏิบัติ  หรือกำรเปลี่ยนแปลงหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรน ำโครงกำไปปฏิบัติ เป็นต้น 

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


๕ 
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   ๔)  ท ำให้ทรำบว่ำมำตรกำรหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้ำง  ข้อบกพร้องดังกล่ำวเกิดจำก
สำเหตุอะไร  เพื่อน ำมำประมวลผลเพ่ือแสวงหำแนวทำงแก้ไขปรับปรุงมำตรกำรใหม่ให้เหมำะสมต่อกำรน ำไปปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

   ๕)  ท ำให้ทรำบว่ำขั้นตอนใดบ้ำงที่มีปัญหำอุปสรรค  และปัญหำอุปสรรคเหล่ำนั้นเกิดจำกสำเหตุอะไร  
เมื่อทรำบข้อมูลทั้งหมด  กำรประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรปรับปรุงขั้นตอนกำรท ำงำนของแผนงำนให้มี
ควำมกระจ่ำงชัด  เพื่อขจัดปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

   ๖)  ท ำให้ทรำบว่ำแผนงำนที่น ำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้ำง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจำกสำเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่ำงไร  เมื่อได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลกำร
วิเครำะห์จะน ำไปสู่กำรพัฒนำแผนงำนให้มีควำมเหมำะสม และมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

   ๗)  ท ำให้ผู้ให้กำรสนับสนุนกำรน ำโครงกำรไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนกำรประเมินผลทรำบผลของกำร
น ำนโยบำยไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหำอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงกำรหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

   ๘)  กำรประเมินจะชี้ให้เห็นว่ำแนวควำมคิดริเริ่มใหม่ในกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นประสบ
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้เพียงใด มีปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนอย่ำงไรบ้ำง และปัญหำ
อุปสรรคเหล่ำนี้ได้ผลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้ำง       

   ๙)  กำรประเมินจะท ำให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดว่ำโครงกำรใดที่น ำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยำย
โครงกำรให้ครอบคลุมกว้ำงขำวยิ่งขึ้นหรือโครงกำรใดมีปัญหำอุปสรรคมำกและไม่สอดคล้องกับกำรแก้ไขปัญหำของ
สังคมควรจะยุติโครงกำรเสียเพ่ือลดควำมสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงกำรทีมีลักษณะแข่งขันกันกำร
ประเมินผลจะท ำให้ทรำบว่ำโครงกำรใดมีประสิทธิภำพในกำรแก้ไขปัญหำของสำธำรณชนสมควรสนับสนุนให้ด ำเนินกำร
ต่อไป ส่วนโครงกำรที่ไม่ประสบควำมส ำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ำมำก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

 
6.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ 
 

๑)  นำยเก๋อ   แซ่มี   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธำนกรรมกำร 
๒)  นำยวินัย   อยู่เหล่ำพำณิชย์  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 13             กรรมกำร 
๓)  นำยหยี่    แซ่ม้ำ สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 7    กรรมกำร    
๔)  นำยไพศำล เหล่ำเสรีภำพ  สมำชิกสภำ อบต.หมู่ที่ 11   กรรมกำร 
๕)  นำยเก๊ำใหม่  แซ่ย่ำง   ผู้แทนประชำคมหมู่ที่ 9    กรรมกำร 
๖)  นำยจงหย่ำ   แซ่ย่ำง      ผู้แทนประชำคมหมู่ที่ 4    กรรมกำร 
๗)  นำยเดชำ     แสงท้ำว   ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมกำร 
๘)  นำยชัชวำล   แสงจ้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมกำร 
9) จ่ำเอกสนิท   ดำวงษ์ ปลัด อบต.คีรีรำษฎร์                  กรรมกำร 
10) นำยชำญวิทย์  กิจชัยเจริญกุล         นำยช่ำงส ำรวจรรก. ผอ.กองช่ำง            กรรมกำร 
๑1) นำงสำวพัชยำ  ไทยวิจิตร  หัวหน้ำส ำนักปลัด    กรรมกำร 
๑2) นำงศศิธร  ยำวิชัยป้อง  นักวิเครำะห์นโยบำยฯ               กรรมกำร/เลขำนุกำร 
13) นำงขนิษฐำ  ว่ำงเจริญกิจ  ผช.นักวิเครำะห์นโยบำยฯ         กรรมกำร/ผช.เลขำนุกำร 
 



๖ 
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๙ 
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ส่วนท่ี 3 
 
 
 

กรอบแนวคิดของระบบตดิตามและประเมินผล 
  การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานความคิดว่าระบบ
ติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อน
หน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและ
ประเมินผลด้วยเช่นกัน  ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลครั้งนี้จึงมีแนวความคิดตามแผนภาพ  ดังนี้ 
 

         
จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มต้นจากการได้รับ
ทรัพยากรไปเพ่ือด าเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input Monitoring)  และ
การติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (Performance Monitoring) การ
วางระบบติดตามในท่ีนี้จึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งาน
ด าเนินต่อไปจนจบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาว่าเมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ดี 
ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนด าเนินงาน นั่นคือ ถ้าได้แผนด าเนินงานที่
สอดคล้องและเอ้ือต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าที่ของระบบไปได้ 
หากแผนไม่เอ้ือต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนด าเนินงาน ฯลฯ ก็อาจ
ท าให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

 

กระบวนการ 
- การใช้ทรัพยากร 
- การด าเนินงานตามแผน 
- การบริหารแผน 

ผลผลิต 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนในเชิง
รูปธรรม 

ผลลัพธ์ 
- ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผน
เม่ือเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์/
เป้าหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation 
- ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของ
แผน 
- การเปลี่ยนแปลงของท้องถ่ินในภาพรวม 

ผลการวิเคราะห์และการติดตามประเมินผล 

ระบบการจัดท า
แผน 

ระบบงบประมาณ ระบบสังคมท้องถ่ิน ระบบ
การเมือง 

ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน าเข้า 
- แผนด าเนนิงาน 
- งบประมาณ 
- บุคลากร 
- ทรัพยากรอื่น 



๑๐ 
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   องค์ประกอบของระบบตดิตามและประเมินผล 
   ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนปัจจัย
น าเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal)  ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ดังนี้ 
  1. ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมี เพ่ือน าเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์   
ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ โดยบทบาทของหน่วยติดตามและประเมินผลต่อปัจจัย
น าเข้าก็คือ การเป็นผู้วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่ แบบรายงานที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครอบคลุมทุกข้ันตอนหรือไม่อย่างไร 
  2. ส่วนของระบบการติดตาม (Process)  คือ ช่วงของการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
ท้องถิน่ ซึ่งในคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” ได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – 
มีนาคม)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)  ในแต่ละปีโดยการติดตาม
ดังกล่าวเป็นการติดตามผลขั้นกลางของแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนนี้เป็นช่วงที่ท าให้ทราบว่า แผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเป่า นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยังสามารถเป็น 
“สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” ว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพ่ือให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่
ก าหนดไว้ได้ ซึ่งการรวบรวมข้อมูลในรูปแบบรายงาน การติดตามครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ แบบรายงานที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย การ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการใช้งาน 
  3. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้าย หรืออาจถูก
เรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์”  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาใน
แต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ 
แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่ส าคัญในการประเมิน 
ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบ
รายงานแบบที่ 3/2)  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) 

  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  
รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

   การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
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เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

    กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 ๓)  การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 
 ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  ๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
  รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  
รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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 จังหวัด        



๑๒ 
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เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา                  
ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน   
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

  วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

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

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

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (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 

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
  ๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  
  ๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
  ๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 



๑๓ 
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  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  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

  ๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลวัต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
   ๕.  นโยบายของรัฐบาล   

  ๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
        พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกจิฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

  ๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
         ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี  

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
  ๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเขา้ และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถาน
บริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
และสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้
ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดยทันที 
และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับ
องค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 ๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึก
ค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้
ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิด
สม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระทาผิดที่ปรากฏเห็น

เป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 
๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัว

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่

ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการ พัฒนา
หรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนเหนือล่าง 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย
และเพชรบูรณ์ มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานและไม้ผลที่จังหวัด
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อุตรดิตถ์ นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแนวพัฒนา  East-West Economic 
Corridor   โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญรองรับการเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน มี
แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกเชิงประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
และเชิงนิเวศน์และประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์อาทิประเพณีอุ้มพระด าน้ าของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับ
บริการพ้ืนฐานมีโครงข่ายคมนาคมทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางรถไฟที่สนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและ
สินค้า มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขื่อนแคว
น้อยจังหวัดพิษณุโลก มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีศักยภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้
ในการพัฒนาพื้นท่ีทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เน้นการเสริมจุดแข็งที่ศักยภาพทางการเกษตร 
และการท่องเที่ยวโดยต่อยอดการพัฒนาด้วยฐานความรู้และเทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการสร้าง
มูลค่าเ พ่ิมให้ผลผลิตเดิม พร้อมทั้งแก้ไขจุดอ่อนด้านการผลิต ทรัพยากรมนุษย์   และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการใช้โอกาส ด้านศักยภาพที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างภาคและเชื่อมโยงการพัฒนา
ตาม North – South   Economic  Corridor และ East – West  Economic  corridor และประตูเชื่อมโยง
ชายแดนเมียนม่าร์  และ สปป. ลาว  โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ  ดังนี้                           

                ๑) สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มของฐานการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้า
เกษตร มุ่งเน้นให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเป็นฐานการสร้างราย ได้ให้กับกลุ่มจังหวัดได้อย่างยั่ งยืน                     
โดยสนับสนุนแนวทางการผลิตเกษตรปลอดภัย  เกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม  พัฒนาระบบ Logistics  ส าหรับสินค้าเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทดแทนจากพืช  รวมถึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
การเกษตร  และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

                ๒) พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ เชื่องโยงภายในกลุ่มจังหวัดภาคและประเทศเพื่อน
บ้าน ให้ความส าคัญกับการสร้างโอกาสให้เกิดการขยายตัว และการเชื่อมโยงทางการทางค้าและการบริการภายใน
กลุ่มจังหวัด ภาค และกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ Logistics เพ่ือสนับสนุน
การค้าและการบริการ โดยมีจังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการคมนาคมเชื่อมโยงสนับสนุนธุรกิจการบริการใหม่ที่มี
ศักยภาพ  อาทิ  ธุรกิจบริการสุขภาพ เพ่ือเป็นแหล่งรายได้ใหม่ของกลุ่มจังหวัดพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการ 
และบุคลากรของกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางการบริการสี่แยกอินโดจีน และเสริมสร้างความร่วมมือใน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือขยายการค้าชายแดน 

                 ๓) สร้างคุณค่า (Value Creation) การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัด เพ่ือ
ยกระดับการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญของกลุ่มจังหวัด โดยการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดให้เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริม
พัฒนาด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวทั้งการพัฒนาและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การตลาดและบุคลากร สร้าง
ความปลอดภัยและมาตรฐานของการท่องเที่ยวด้านที่พัก  อาหาร  และการเดินทางรวมทั้งการปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างคุณค่าของทรัพยากรการท่องเที่ยว 
และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 

               ๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่มุ่งเน้นการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือ
สนับสนุนการผลิตและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าให้
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ทั่วถึงและเป็นระบบ เพ่ิมสมรรถนะแหล่งกักเก็บน้ าเดิม และแหล่งกักเก็บน้ าใหม่ ตามศักยภาพและความจ าเป็นของ
พ้ืนที่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ป่าไม้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนพัฒนาระบบเตือนภัยในพ้ืนที่
เสี่ยงภัย ทั้งดินถล่ม ภัยแล้ง เละอุทกภัย                     

  ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 
(จังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์) 

   วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision) 
   “ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน” 
   เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals) 

1. มีการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค และต่างประเทศ เพ่ือใช้ศักยภาพแหล่งที่ตั้งและความ
พร้อมของโครงสร้างบริการพื้นฐานที่มีอยู่สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ 

2. มีการพัฒนาและอนุรักษ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค รวมทั้งการพัฒนาระบบ
ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งด้านการท่องเที่ยวและ 
หัตถอุตสาหกรรม 

3. เป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างศักยภาพการผลิตของพ้ืนที่และทรัพยากร
มนุษย์น ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 

4. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่บริการ ระบบบริการ และสาธารณูปโภค การอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมการบริการที่
ประทับใจรวมทั้งส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัย 

5. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการบริหารจัดการตลาดกลางสินค้าเกษตรที่เป็นระบบ 
เป็นจุดรองรับและประสานการเชื่อมโยงการค้าชายแดน การผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

6. ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้งได้รับการแก้ไข 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด (Strategic Issues) 
   “พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” 
   ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 

1. พัฒนาการคมนาคมเครือข่าย 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ร่วมยุค 
3. ส่งเสริมการศึกษาเพ่ือพัฒนาภูมิภาค 
4. พัฒนาสู่ความเป็นเมืองบริการและมีความปลอดภัย 
5. พัฒนากระบวนการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าทางการเกษตร 
6. ส่งเสริมการค้าชายแดน 
7. บริหารจัดการทรัพยากรน้ า   

 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 “พัฒนาเพ่ือเป็นศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีนแห่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” 

 จังหวัดตาก 

  สภาพทั่วไป 
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 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์  

 จังหวัดตาก ตั้งอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 420 กม. มีเนื้อที่ ประมาณ 
16,406.650  ตร.กม. หรือประมาณ 10,254,156 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 

 ทิศเหนือ      ติดต่อกับ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน  และจังหวัดล าปาง 

 ทิศใต้         ติดต่อกับ  จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  จังหวัดสุโขทัย จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์  และจังหวัดอุทัยธานี 

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ประเทศเมียนม่าร์ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
 

2. ลักษณะทางการปกครอง 

  จังหวัดตากแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ 63 ต าบล และ 527 หมู่บ้าน 
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 13 แห่ง  องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 57 แห่ง สภาต าบล 1  แห่ง 
 
          3. ประชากร 

  จังหวัดตาก มีประชากรรวมทั้งสิ้น 500,562 คน รายได้ประชากร 42,298 บาท/คน/ปี 
ค าขวัญของจังหวัด  “ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่ พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม” 

สินค้า OTOP          น้ าข้าวกล้องหมี่เจียง 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดตาก  

  “ บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้ใส่ใจทรัพยากร สิ่งแวดล้อม พร้อม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว ” 
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เป้าประสงค์ของจังหวัด  
1. บ้านเมืองที่ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการจากรัฐด้วย

ความรวดเร็วเป็นธรรมและทั่วถึง รวมทั้งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันการค้าชายแดน โดยเป็นจุดรองรับและประสานเชื่อมโยงการค้าชายแดน การ
ผลิต การตลาด ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการท่องเที่ยว 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พัฒนาเครือข่ายชุมชนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้เพ่ิมข้ึนและพ่ึงตนเองได้ 

4. มีการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม ่
ตลอดจนข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นฐานในการสร้างรายได้ทั้งการท่องเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

1. บ้านเมืองน่าอยู่ 

2. ส่งเสริมการค้าชายแดน 

3. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ขจัดปัญหาความยากจน 

4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของจังหวัด 

1. ให้บริการประชาชนทุกระดับประทับใจ 

2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเข้าถึงองค์ความรู้ 

3. หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

4. อาหารสะอาดปลอดภัยสู่ครัวโลก 

5. จัดบริการทางสังคม 

6. สร้างพ้ืนที่ด้วยสีเขียว สะอาดและสวยงาม 

7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

8. สร้างหุ้นส่วนพัฒนาการศึกษา การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

9. เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 

10. สร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการผลิตและจ าหน่ายสินค้าชุมชน 

11. ปรับปรุงอนุรักษ์สองฝั่งแม่น้ าปิง 

12. พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเดิมที่มีศักยภาพ 

13. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

14. พัฒนาการบริการด้านการท่องเที่ยว 
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15. เสริมสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักท่องเที่ยว 

   1.4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก        
1) วิสัยทัศน์   “เมืองน่าอยู่   ประตูการค้าชายแดน” 
          2) ประเด็นยุทธศาสตร์  / กลยุทธ์  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

กลยุทธ์ 
 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
และการรักษาความม่ันคง 

1.พัฒนาระบบสุขภาพ  การศึกษา  ชีวิต  การงาน  รายได้  ที่อยู่อาศัย  
ครอบครัวและชุมชน  การคมนาคม  และสนับสนุนการท างานเครือข่ายการ
รวมกลุ่มชุมชน 

2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
2.ลดความเสี่ยงภัยและเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่ชุชนให้มีความพร้อมรับภัย
พิบัติ 

3. การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาค
การเกษตร 

1. ส่งเสริมการค้า การเกษตรที่ยั่งยืน  อาทิ  การเกษตรที่ดีและเหมาะสม  
เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฏีใหม่ บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า 
OTOP และการค้าชายแดน 

1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์  สิ่งอ านวยความสะดวก
นักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์  
2. พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมช่องทางการจ าหน่วยสินค้า OTOP 
3. ส่งเสริมการค้าชายแดน 

5.การรักษาความม่ันคงชายแดนและ
ความสงบเรียบร้อย 

1.สร้างขีดความสามรถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชายแดน 
2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6.การบริหารจัดการที่ดี 1.พัฒนาระบบการให้บริการ สิ่งอ านวยความสะดวกประชาชนและข้าราชการ 
2.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการภาครัฐ 

  
 
 
 
 
                1.5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางในการพัฒนา 
 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
1.2.งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  และการบริหารจัดการน้ าแบบ
บูรณาการ 
1.3. งานด้านการผังเมือง  และการควบคุมอาคาร 

2.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการ 2.1. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
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ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 2.2.งานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
2.3.งานด้านการพณิชยกรรม 
2.4.งานด้านการท่องเที่ยว 

3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1.งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.2.งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
3.3. งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.4. งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
3.5. งานด้านยาเสพติด 

4.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.1. งานด้านส่งเสริมอาชีพ 
4.2. งานด้านสวัสดิการสังคม 
4.3. งานด้านการศึกษา 
4.4. งานสิทธิมนุษยชน 
4.5. งานด้านการสาธารณสุข 
4.6. งานด้านการกีฬา  และนันทนาการ 

5. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.1. งานด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.2.การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  รารีต  ประเพณี  รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น 
5.3.ท านุ บ ารุงศาสนาอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ 

6.ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1.งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดูแลและ
บ ารุงรักษาป่าและน้ า 
6.2. งานด้านขยะมูลฝอย 

7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 7.1. งานด้านการบริการจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
7.2.งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลจะแสดงถึงสิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ให้ความส าคัญ 
รวมทัง้เป็นแนวทางและวิธีการท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ ตั้งใจจะให้เป็นและเป็นกรอบในการ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาต าบลและก าหนดลักษณะโครงการและงานตามบัญชีโครงการ ( กรอบในการก าหนด
แนวทางพัฒนาต าบล และลักษณะโครงการและงาน ซึ่งประกอบด้วยสภาพปัญหาและความต้องการของต าบล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แนวทางการพัฒนาอ าเภอ   

 
การพัฒนาตามนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
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ความสามารถและขีดจ ากัดของต าบลและขององค์การบริหารส่วนต าบลและนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล )                                           
ซึ่งนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นมีดังนี้.- 

 

3.1 วิสัยทัศน์      ประชาชนอยู่ดีกินดีเด็กและเยาวชนมีจริยธรรม น้อมน าประเพณีเป็นเลิศ 
 

3.2 พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
2. จัดระเบียบชุมชนและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทีดีให้แก่ประชาชน 
3. ส่งเสริม สืบสานจารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนท้องถิ่น 
3.3 เป้าประสงค์ 

1. ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
     2. จัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  

3.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ด้าน ดังนี  
 1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
      1.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าใน

พ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้
เป็นปัจจุบันเพ่ือมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และ
จ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพ่ือก าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนสามปี 

      1.2 งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือป้องกันน้ า
ท่วมในฤดูหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าโดยระบุพิกัดที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือวางแผน บ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่องสูบน้ า สถานี
สูบน้ า คลองส่งน้ า หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
โครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ือป้องกันการด าเนินการในพื้นที่ซ้ าซ้อน และเตรียมความพร้อมใน
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของส านักงบประมาณ) 

1.3  งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรน าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบ
วางแผน 

 
 

2. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
      2.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นแก่คน

ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

      2.2 งานด้านส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุน ศก.บต. และควรพิจารณา  หาแนวทางในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ อาทิ การให้ความรู้ทางวิชา การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่ายผลผลิตการช่วยเหลือหา
พันธุ์พืช การบ ารุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ า และการแปรรูปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรในพ้ืนที ่
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      2.3 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้ส ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรน
เพ่ิมขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจส ารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียม
มาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ท่ีมั่นคงให้แก่กลุ่ม ผู้ค้าขาย 

      2.4 งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และ
วิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น 

 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงเรียบร้อย 
      3.1 งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนา

ศักยภาพผู้น าชุมชน สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 

      3.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม การประนอม ข้อพิพาทและการ
ช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย 

      3.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัย ในท้องถิ่น เช่น 
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจาก
อากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจ
เกดิขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจาก สาธารณภัยดังกล่าว
ควรหามาตรการเชิงป้องกัน และก าหนดเป็นแผนงานไว้ในพัฒนาสามปี 

       (1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ของผู้บริหารและข้าราชการท้องถิ่น 
และเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 

       (2) การซักซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจ และ
ขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณภัย 

       (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
      3.4 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย  จากกลุ่ม

มิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดให้ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม  ขอให้เร่งด าเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามป ี

  3.5 งานด้านยาเสพติด ควรให้ความส าคัญกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบ าบัดรักษาผู้
ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีกล
ยุทธ์ส าคัญท่ีจะด าเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

 
 
4. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

      4.1 งานด้านส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถ มีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่าย และส าหรับกลุ่มที่ไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมีงานท า
เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

      4.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
       (1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆไปอย่างทั่วถึง  โดยมีการจัดท า

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จ านวนของผู้สู งอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ 

       (2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คน
พิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ 
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       (3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพ่ือเป็นข้ อมูลก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจักท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
พิจารณาน าแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ความเหมาะสม 

       (4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มี ที่อยู่อาศัย 
      4.3 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มี

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       4.4 งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วยความเท่าเทียมกัน 
      4.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและระงับการ

ระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป 
  4.6 งานด้านกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ให้สามารถพัฒนาด้าน

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาก าหนดสถานที่ และจัดหาวัสดุ 
อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับความสนใจตามวัย รวมทั้งการให้ความรู้และทักษะในการออกก าลังกายและเล่นกีฬาตามกฎวิธี 
การจัดงานและส่งเสริมนันทนาการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยสมัครใจ และให้การดูแล 
ปรับปรุง และรักษาศูนย์ส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ 

5. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      5.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด 

สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่น
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

      5.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
      5.3 ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

6. ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
     6.1 งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า ควรเป็น

การร่วมมือกันด าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
  6.2 งานด้านขยะมูลฝอย ควรให้มีการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากปัจจุบันมีการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพ่ิมขึ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรให้ความส าคัญการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือไม่ให้ปัญหาขยายตัวและทวีความ
รุนแรงมากข้ึน 
 

       7. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  7.1 งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน ควรปรับปรุงการให้บริการประชาชน หรือผู้
มาติดต่อราชการ ให้มีความรวดเร็วและเกิดความประทับใจ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้าง การบริหารราชการให้
เหมาะสมกับงาน หรืออ านาจหน้าที่ เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับบุคลากรในองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติหน้าที่ การให้ความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถท าให้งาน
ออกมามีประสิทธิภาพ  
  7.2 งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ตั้งแต่การ
มีส่วนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมิน และร่วมรับประโยชน์ เพ่ือให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นอันน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการเมือง การปกครอง รวมทั งกฎหมาย/ระเบียบ วิธีการ เทคนิคที่ท าให้ประชาชนตื่นตัว ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเมือง การปกครอง หน้าที่และสิทธิของตน 
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1.5  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน  า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญ
กับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลดาร
เกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 
ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหา
ให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เทศบาลจึงต้อง
ประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่ง
น้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 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 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.     

เป้าประสงค์  

ตัวชี วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

ส่วนท่ี  ๔ 
 

 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .............. อบต.คีรีราษฎร.์........... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.
คีรีราษฎร์ 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา 
อบต.คีรีราษฎร์ 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา                      
อบต.คีรีราษฎร์ 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วม
จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนา อบต.คีรีราษฎร ์
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของ อบต.คีรีราษฎร์ มาจัดท าฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต.คีรีราษฎร์ (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์ 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์                
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์                      
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.คีรีราษฎร์   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

ผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นปีงบประมาณ และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน เดือน ธันวาคมของทุกปี 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อบต.คีรีราษฎร์ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
ผลการติดตามผลด าเนินงาน  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)   
สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖2 ปี ๒๕๖3 ปี ๒๕๖4 ปี ๒๕๖5 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 60 17    
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการเสรมิการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 17 4    
3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 15 8    
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 24    
5.ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิน่ 11 10    
6.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 7 1    
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13 10    

รวมท้ังสิ้น 175 74    
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 100 57.14    

 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   อบต.คีรีราษฎร์ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ ทุก1ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2561ถึง 30กันยายน 2562  

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 60 17 41.50 
2.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการเสริมการลงทุน                
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 17 4 27.80 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

15 8 66.70 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 24 63.50 
5.ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

11 10 76.50 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนการอนุรักษ์ทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

7 1 16.70 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 13 10 61.60 
รวม 175 74 57.14 

 
การใช้จ่ายเงินสะสม 

 
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  100 

 
การน าโครงการจากแผนสู่การปฏิบัติ ทั้ง ในข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2562 และการใช้จ่ายเงินสะสม 

รวมทุกยุทธศาสตร์ =   -  โครงการ =  ร้อยละ  - ของโครงการทั้งหมด 
 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์  เป็นไปด้วยความถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                      
อบต.คีรีราษฎร์  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)     

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ของ อบต.คีรีราษฎร์ 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

 
สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4)  

เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกตอ้ง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ป)ี  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปียอ้นหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. 
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร ์ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2   
รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1 ถึง กันยายน ๒๕๖2) 

ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่ วยงานที่ มีอ านาจหน้ าที่ ส่ ง เสริมองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ให้มี การบริห ารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี                               
ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็น
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.คีรีราษฎร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นดังกล่าว อบต.คีรีราษฎร์  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนนิงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
 (www.dla.go.th) 

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

 

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


๔๓ 
 

 

ส่วนท่ี  6 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   
ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต ำบล  
อ ำเภอ  เนื่องจำกในเขต  อบต.นั้นมีหมู่บ้ำนที่บำงส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขต  อบต.และเขต อปท.ข้ำงเคียง  ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภำพแวดล้อมภำยใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมำกกว่ำระบบปิดในปัจจุบัน   กำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมเป็นกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยนอกและภำยใน โดยผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมมีดังนี้ 
    กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
  3.1. กำรวิเครำะห์ กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  SWOT  ปัจจัยและ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
 
ด้ำนเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 - สภำพพ้ืนที่เอ้ืออ ำนวยกับกำรท ำกำรเกษตร 
-  เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
-  สภำพดิน  อำกำศ  น้ ำ  เหมำะสมกับกำรท ำ
กำรเกษตร 
 
 

-  เกษตรกรยังขำดควำมรู้ด้ำนกำรน ำเทคโนโลยีใหม่
มำใช้                                    
-  เกษตรผลิตผลผลิตเพื่อจ ำหน่ำยโดยไม่มีควำมรู้ด้ำน
กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์และกำร  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ 
- กำรขำยสินค้ำทำงกำรเกษตรถูกเอำเปรียบจำกพ่อค้ำ
คนกลำง 
- เกษตรกรปลูกพืชชนิดเดิมซ้ ำๆ 
-  นิยมใช้สำรเคม ี

โอกาส อุปสรรค 
-รัฐบำลและทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญด้ำนรำคำสินค้ำ
เกษตร  มีกำรประกันรำคำเกษตรเพ่ือไม่ให้ประสบ
ภำวะขำดทุน 
 

-ภัยธรรมชำติท ำให้พืชผลทำงกำรเกษตรได้รับควำม
เสียหำย 
-รำคำพืชผลทำงกำรเกษตรตกต่ ำ  ได้รำคำไม่ดี
เท่ำท่ีควร 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



๔๔ 
 

 

 
 
ด้ำนสังคม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
-เป็นสังคมที่มีควำมเอ้ืออำทรต่อกัน 
-มีกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชน 
-ประชำชนปฏิบัติตำมกฎระเบียบของชุมชน 
-ประชำชนให้ควำมสนใจสุขภำพในระดับหนึ่ง  

-ประชำชนขำดควำมเข้ำใจเรื่องกำรจัดสวัสดิกำรสังคม 
-พฤติกรรมด้ำนสุขภำพของประชำชนยังไม่เหมำะสม 
-ประชำชนไม่มีกำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

โอกาส อุปสรรค 
-อบต.ให้กำรสงเสริมด้ำนสุขภำพ 
-มีกำรจัดระเบียบสังคม 
-มีกำรปลูกจิตส ำนึกให้ประชำชนได้ตระหนักถึง
บทบำทของตนเองในสังคม 

-ปัญหำทำงด้ำนหนี้สินของประชำชนยังมีอยู่มำก 
-ปัญหำกำรว่ำงงำน 

 
ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
-พ้ืนที ่อบต.คีรีรำษฎร์  มีแหล่งท่องเที่ยว                  
น้ ำตกป่ำหวำย   ในเขต อบต.  
 
 

-ยังขำดกำรปรับปรุงให้เป็นที่น่ำสนใจ  เพื่อกำรดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
- กำรให้บริกำร กำรจ ำหน่ำยสินค้ำ  ยังไม่มีควำม
หลำกหลำย 

โอกาส อุปสรรค 
-ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับสถำนที่ท่องเที่ยว  
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

-สถำนที่ท่องเที่ยวเป็นสถำนที่เล็ก ๆ ไม่เป็นที่รู้จักกับ
นักท่องเที่ยวต่ำงถิ่นมำกนัก 

ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
 1.ประชำชนส่วนใหญ่นับถือผี 
2.มีภำษำที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
3.มีขนบธรรมเนียมประเพณีของชำวเขำชนเผ่ำต่ำงๆ  
4.ประชำชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 

1.องค์กรวัฒนธรรมของท้องถิ่นไม่เข้มแข็ง 
2.เชื่อถือในเรื่องโชคลำง ไสยศำสตร์ 

โอกาส อุปสรรค 
1.มีกำรส่งเสริมอนุรักษ์ศำสนำและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
2.ผู้บริหำรมีนโยบำยให้กำรสนับสนุนด้ำนประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.วัฒนธรรมตะวันตกมีอิทธิพลกับกลุ่มวัยรุ่นมำก   
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 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เก่ียวข้องสภำพแวดล้อมภำยนอกเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำน
ของอบต.คีรีรำษฎรแ์ต่อบต. คีรีรำษฎร์ไม่สำมำรถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้ำนต่ำงๆ 
ดังนี้ 
 1.  ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่ จ ำนวนประชำกร ระบบ
กำรศึกษำ  ค่ำนิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  แนวโน้มทำงสังคม กำรคมนำคม  กำรสื่อสำร อำชีพและปัญหำสังคม  
 2.  ด้ำนเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี กำรผลิต
เครื่องจักรกลต่ำง ๆเทคโนโลยีสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ 
 3.  ด้ำนเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รำยได้ของประชำชน  ภำวะทำงกำรเงิน 
กำรว่ำงงำน  อัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ อัตรำดอกเบี้ย กำรลงทุนต่ำง ๆ ฯลฯ 
 4.  ด้ำนกำรเมืองและกฎหมำย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  
พระรำชบัญญัติ    นโยบำยรัฐบำล  นโยบำยหน่วยงำนต้นสังกัด  กฎหมำย  ระเบียบต่ำง ๆ กำรแทรกแซงทำงกำรเมือง  
 ปัจจัยทั้ง 4 ด้ำนดังกล่ำว  มีอิทธิพลต่อ อบต. คีรีรำษฎร์  มำกน้อยแตกต่ำงกันขึ้นอยู่กับสถำนภำพของแต่ละ
ช่วงเวลำ  อย่ำงไรก็ตำม อบต. คีรีรำษฎร์นั้น  ปัจจัยสังคมและวัฒนธรรม  และปัจจัยกำรเมืองและกฎหมำย  จะเป็น
ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญต่อ อบต. คีรีรำษฎรม์ำกกว่ำด้ำนอ่ืน ๆ  เนื่องด้วย อบต. คีรีรำษฎร์เป็นหน่วยงำนภำครัฐ  ต้องยึด
ระเบียบกฎหมำย  ตลอดจนเป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของรัฐบำล เป็นแนวหลักในกำรปฏิบัติงำน 
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ส่วนท่ี  7 
 

 
 

    หลักการและเหตุผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลข

แล้วยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยท าให้
ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อ                             
อบต. คีรีราษฎร์  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไป
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

   วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ                         

อบต.คีรีราษฎร์  การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา   
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

  ๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของ อบต.คีรีราษฎร์  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕62 

  ๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

  จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ อบต.คีรีราษฎร์  จะต้องมีการประเมินผลความพึง
พอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว อบต.คีรีราษฎร์ จึงมีการด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
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สรุปแบบประเมินความพงึพอใจ 
 

จากแบบส ารวจความพึงพอใจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนเชิงปริมาณ  ผู้ตอบแบบส ารวจ
จ านวน  100  คน 

         ตารางที่ 1 แสดงเพศของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

ข้อมูล/เพศ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ชาย 25 25 
หญิง 75 70 
รวม 100 100 

        จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 70 เพศชายร้อยละ 25 

 

        ตารางที่ 2 แสดงช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

ช่วงอายุ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
15-24 15 15 
25-35 18 18 
36-45 25 25 
46-55 35 35 

56 ปีขึ้นไป 7 7 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 46-55 ปี ร้อยละ 35 รองลงมามีช่วงอายุ 36-45                 
ร้อยละ 25 รองลงมามีช่วงอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 18 รองลงมาช่วงอายุ  15-24 ปีขึ้นไปร้อยละ 615 และช่วง
อายุ 56 ปี ร้อยละ 7 

 

       ตารางที่ 3 แสดงระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

ระดับการศึกษา จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 70 70 

ปริญญาตรี 25 25 
ปริญญาโท 5 5 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 100 100 
จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ร้อยละ 70  รองลงมา 
ปริญญาตรีร้อยละ 25 และ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 5 
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        ตารางที่ 4 แสดงอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

อาชีพ จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
นักศึกษา 18 18 
ข้าราชการ  20 20 

พนักงานของรัฐ - - 
ลูกจ้าง 22 22 

ธุรกิจส่วนตัว 28 28 
อ่ืน ๆ 12 12 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 28 รองลงมา อาชีพ ลูกจ้าง ร้อยละ    
22 รองลงมาอาชีพข้าราชการ ร้อยละ 20 และอาชีพ นักศึกษา 18 และ อ่ืนๆ ร้อยละ 12  

        ตารางที่ 5 แสดงระดับความพึงพอใจในการด าเนินโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 1 1 

เห็นด้วยปานกลาง 9 9 
เห็นด้วยมาก 25 25 

เห็นด้วยมากที่สุด 65 65 
รวม 100 100 

        จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่  เห็นด้วยมากที่สุด  ร้อยละ 65  รองลงมา เห็นด้วยมาก ร้อยละ 25 

 

        ตารางที่ 6 แสดงระดับความพึงพอใจ ในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 1 1 

เห็นด้วยปานกลาง 9 9 
เห็นด้วยมาก 60 60 

เห็นด้วยมากที่สุด 30 30 
รวม 100 100 

         จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ 60 รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 30 
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          ตารางที่ 7 แสดงระดับความพึงพอใจต่อสถานที่และระยะเวลาในการจัดโครงการ 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 

เห็นด้วยปานกลาง 15 15 
เห็นด้วยมาก 65 65 

เห็นด้วยมากที่สุด 20 20 
รวม 100 100 

          จากตารางที่ 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ 65 รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 20 

 

          ตารางที่ 8 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการได้รับประโยชน์ 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 

เห็นด้วยปานกลาง 5 5 
เห็นด้วยมาก 25 25 

เห็นด้วยมากที่สุด 70 70 
รวม 100 100 

          จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 70 รองลงมาเห็นด้วยมากร้อยละ 25 

 

           ตารางที่ 9 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 

เห็นด้วยปานกลาง 0 0 
เห็นด้วยมาก 25 25 

เห็นด้วยมากที่สุด 75 75 
รวม 100 100 

         จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 75  และเห็นด้วยมากร้อยละ  25  
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 ตารางที่ 10 แสดงระดับความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 

เห็นด้วยปานกลาง 5 5 
เห็นด้วยมาก 25 25 

เห็นด้วยมากที่สุด 70 70 
รวม 100 100 

         จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 70รองลงมาเห็นด้วยมากร้อยละ 34  

          ตารางที่ 11 แสดงระดับความพึงพอใจอยากให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีต่อไป 

ระดับความเห็น จ านวนตัวอย่าง ร้อยละ 
ไม่เห็นด้วย 0 0 

เห็นด้วยน้อยมาก 0 0 
เห็นด้วยน้อย 0 0 

เห็นด้วยปานกลาง 6 6 
เห็นด้วยมาก 50 50 

เห็นด้วยมากที่สุด 44 44 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยมากร้อยละ 50 รองลงมาเห็นด้วยมากที่สุดร้อยละ 44                         
สรุปการด าเนินงานตามโครงการ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในชุมชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในต าบลคีรีราษฎร์ มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ในการขนส่งสินค้าและสัญจรไปมาสะดวกและเกิดความปลอดภัยในการคมนาคมและ ได้ก าหนดและประเมินตาม
แบบสอบถามที่ก าหนดไว้ในโครงการฯ ซึ่งผลการด าเนินการตามข้อมูลและผลการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง 
สรุปผลดังนี้           

 1. ผู้ส่งแบบสอบถาม  จ านวน 100 คน                                    
2. ความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการฯ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการฯ ส่วนใหญ่เห็นว่าอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
3. ความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                                         . 
4.ความพึงพอใจต่อสถานที่ระยะเวลาในการจัดโครงการเหมาะสม  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                  
5. ความพึงพอใจต่อการได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กดังกล่าว ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                  
6.ความพึงพอใจต่อการตระหนักถึงนโยบาย และมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอยู่ในระดับ เห็นด้วยมาก               
7.ความพึงพอใจต่อโครงการดังกล่าว  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                                                          . 
8.ความพึงพอใจต่อการต้องการให้มีโครงการนี้ต่อไปส่วนใหญ่อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก                                      
ปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ  - ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   อยากให้ด าเนินโครงการให้ไวขึ้น 
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๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการของ อบต.  มีดังนี้ 
ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

๑ โครงการจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

-คณะท างานสนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชนผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม
ป ร ะ ช า ค ม แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น                       
ขาดหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ที่จะให้
ค าแนะน าใหม่ ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
ชุมชน 
-ประชาชนไม่ค่อยเสนอปัญหา  อุปสรรค 
ใหม่ ๆ ที่หลากหลาย 

-โครงการ กิจกรรมบางโครงการใช้
งบประมาณจ านวนมาก ท า ให้ ไม่
สามารถด าเนินการได ้
-การด าเนินการขาดการสนับสนุน
งบประมาณ 
ระเบียบแผนเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย
ของรัฐ 

แผนพัฒนาเป็นแผนที่ทุกคนต้อง
มีส่วนร่วม  ร่วมคิดร่วมท า 
เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ส าคัญที่
จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนใน
ชุมชนเอง  ต้องส่งเสริมให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้
มากกว่านี้ 

๒ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์บางรายไม่แสดงตนเพื่อขอรับ
การช่วยเหลือ 

 ประสานงานกับโรงพยาบาล
เพ่ือให้การช่วยเหลือต่อไป 

๓ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การจ่ายเงินตามระเบียบไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน แต่ก่อนถึงวันก าหนดจ่ายเงิน
ผู้สูงอายุเสียชีวิตก่อนได้รับเบี้ยยังชีพท า
ให้ขาดคุณสมบัติท าให้ต้องมีการเรียก
เงินคืน 

มีผู้สูงอายุบางรายย้ายออกแต่ไม่แจ้ง
เจ้าหน้าที่ 

ควรมีการเบิกจ่ายเงินช่วงต้น
เดือนโดยทันทีไม่ควรล่าช้าเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 

๔ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ การจ่ายเงินตามระเบียบไม่เกินวันที่ 10 
ของเดือน แต่ก่อนถึงวันก าหนดจ่ายเงินผู้
พิการเสียชีวิตก่อนได้รับเบี้ย ผู้พิการท า
ให้ขาดคุณสมบัติท าให้ต้องมีการเรียก
เงินคืน 

 ควรมีการเบิกจ่ายเงินช่วงต้น
เดือนโดยทันทีไม่ควรล่าช้าเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน 
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ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5 บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ไม่มีบ่อขยะ ที่ได้มาตรฐาน ในพ้ืนที่ 

ประชาชนไม่มีความเข้าใจเองก าจัด
ขยะ 

พ้ืนที่จะท าบ่อขยะ เป็นพ้ืนที่ของ     
ป่าไม้ ติดระเบียบในการก่อสร้างบ่อ
ขยะ 

ควรมีการจัดท าโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนตระหนักถึงปัญหาขยะ
และจัดการขยะด้ายตนเอง 

6 บริการรักษาสัตว์ ไม่มีเจ้าหน้าที่  ที่มีความรู้โดยตรง              
มีสุนัขจรจัดที่ไม่สามารถจับได้ และ
สัตว์เลี้ยงป่วย 

พ้ืนที่แต่ละหมู่กว้างและชาวบ้านเป็น
ชาวเขาขาดความรู้ในการดูแลรักษา
สัตว์ 

ควรจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือ
บริการให้ทั่วถึง 

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    
8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพบพระตาม

โครงการจัดงานวันเกษตรพบพระ 
การอุดหนุนงบประมาณให้ อ าเภอไม่มี
รายงายการใช้เงินในงบประมาณปี 61 

 ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่องรัด
อ าเภอให้จัดท ารายงานผลการใช้
จ่ายของโครงการต่อไป 

9 อุดหนุนทีท่ าการปกครองอ าเภอพบพระตาม
โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 

   

10 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารงาน
ที่มีประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายในการออก
บริการเคลื่อนที่รับร้องทุกข์ร้องเรียน 

การอุดหนุนงบประมาณไว้รับรอง
สนับสนุนไม่มีระเบียบรองรับ 

 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบระเบียบของ อปท. 

11 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด าเนินการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม่ 

ไม่สามารถเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้กับ 
เจ้าหน้าที่ท างานในวันหยุด 

 ระเบียบการเบิกจ่ายไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ 

 อบต. ควรมีงบประมาณส ารอง
เพ่ือใช้เป็นค่า อาหาร กาแฟ
ส าหรับเจ้าหน้าที่  
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ล าดับที่ โครงการ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
12 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอพบพระตาม

โครงการสนับสนุนกิ่งกาชาดอ าเภอพบพระ 
ระเบียบไม่ให้ อุดหนุนให้กับองค์กร 
การกุศล 

 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
เปลี่ยนชื่อโครงการ 

13 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดตากตาม
โครงการจัดกิจกรรมตามแผนงานเหล่า
กาชาดจังหวัดตาก 

ระเบียบไม่ให้ อุดหนุนให้กับองค์กร 
การกุศล 

 ให้เจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานแล้ว
เปลี่ยนชื่อโครงการ 

14 อุดหนุนที่ก าการปกครองอ าเภอพบพระตาม
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แบบบูรณาการอ าเภอพบพระ 

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
บางอย่างไม่อยู่ในอ านาจหน้าที ่

 ประสานกับหน่วยงานที่ขอรับการ
สนับสนุนเพื่อแก้ไขปัญหา 

15 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน                 
ป1-ป6 

   

16 ค่าวัตถุดิบประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านอุ้มเปี้ยม 

   

17 การจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล
คีรีราษฎร์ 

   

18 สมทบกองทุนหลักประกันสังคม    
 โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ/ไม่

ติดต่อ 
   

19 เงินสมทบทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 
(สปสช) 

   

21 โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ม้ง 

การท างานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน
กับ อบต.รวมไทยพัฒนา และ อบจ.
ตาก 

การตามเอกสาร หรือรายงานผล
โครงการ 

เร่งก าชับเจ้าที่ให้ตามรายงานผล
โครงการเพื่อใช่ประกอบการ
ประเมินต่อไป 

22 โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงาน
ประเพณีปีใหม่ลาหู่ 

การท างานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน
กับ ชาวบ้าน  

การตามเอกสาร หรือรายงานผล
โครงการ 

เร่งก าชับเจ้าที่ให้ตามรายงานผล
โครงการเพื่อใช่ประกอบการ
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ประเมินต่อไป 
23 โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการจัด

งานประเพณีปีใหม่เผ่าลีซู 
การท างานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน
กับ ชาวบ้าน 

การตามเอกสาร หรือรายงานผล
โครงการ 

เร่งก าชับเจ้าที่ให้ตามรายงานผล
โครงการเพื่อใช่ประกอบการ
ประเมินต่อไป 

24 โครงการสนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมการจัด
งานประเพณีปีใหม่เผ่าจีน 

การท างานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน
กับ ชาวบ้าน 

การตามเอกสาร หรือรายงานผล
โครงการ 

เร่งก าชับเจ้าที่ให้ตามรายงานผล
โครงการเพื่อใช่ประกอบการ
ประเมินต่อไป 

25 อุดหนุนที่ท าการ อบต.พบพระ ตาม
โครงการจัดตั้งศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง อปท.
ระดับอ าเภอฯ 

การท างานในรูปแบบบูรณาการร่วมกัน
กับ ชาวบ้าน 

การตามเอกสาร หรือรายงานผล
โครงการ 

เร่งก าชับเจ้าที่ให้ตามรายงานผล
โครงการเพื่อใช่ประกอบการ
ประเมินต่อไป 

26 ค่าพวงมาลัยช่อดอกไม้ 
 

   

27 การจัดซ้อครุภัณฑ์ส านักงาน กองคลัง/กอง
สาธารณสุข 
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7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

๑)  อบต.บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติ ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
๒)  อบต.สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ไม่ถึงร้อยละ 30 ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ในครึ่งปแีรก  
 อุปสรรค 

๑)  อบต.มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก   
๒)  โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณยังไม่เข้า        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี     
๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามโครงการที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ  
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