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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

ส่วนท่ี 1 
บทน ำ 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้
วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ในฐานะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบ
การท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25461 ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ถึงแม้ว่าองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุง
แก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ถูกก าหนด
ไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผล
การท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้
ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้า
หรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementation 
process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือ
จะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

/แผนพัฒนาท้องถิ่น  ….. 
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  แผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการ
เลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประชาชนในพื้นท่ี องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
2.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  ค่าใช้จ่าย
โครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม  การ
ประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จ
เสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็น
อย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
3.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
3.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
3.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลโคกศิลาและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดข้ึน  
3.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  

4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
 

/โดยให้คณะกรรมการ….. 
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โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล
แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔   คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕   ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ข้อ ๑๔ (๕)   
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่นคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ

ท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
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5. กรอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา จะต้องด าเนินการตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 
   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓  ดังนี้ 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา ทีไ่ด้รับการ 
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้   
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)  ตามแนวทางการพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐600  
ลงวันที่ ๒9  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ประกอบกับและหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.3/      
ว 6732  ลงวันที่  6  พฤศจิกายน  ๒๕62  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามข้อ 29 (3) และข้อ 30 (5) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  กรอบระยะเวลาดังกล่าว
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากกการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพ่ือ
รับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ไ ด้ 
โดยในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาติดตามและประเมินผล และน า
ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เฉพาะที่ด าเนินการก่อนประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มาใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
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6.  ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
6.๑  ระเบียบที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาคประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

/6.๒ วธิีการในการ...... 
6.๒  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖5)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 
รำยไตรมำส (๑)  ไตรมาสที่  ๑ ( เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕61 )  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   ( เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕62 ) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   ( เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕62 )  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   ( เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕62 ) 
ระยะ  ๖  เดือน  (๑)  เดือนตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕62   

    (๒)  เดือนเมษายน 2562 – กันยายน  ๒๕62 
(๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด

ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

6.๓)  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
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7.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
๑)  ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่
ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ   เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การ
เปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร      
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มี
ความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   (ผู้สนับสนุน
ทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับ สนุน
การน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสั งคมควร
จะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท า
ให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วน
โครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย     

8.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
๖.๑  นายบุญเกิด  ผิวเงิน รองประธานสภา อบต.โคกศิลา ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายอมร  บุญเขื่อง สมาชิกสภา อบต.โคกศิลา กรรมการ 
๖.๓  นายทวีชัย  สุพร สมาชิกสภา อบต.โคกศิลา กรรมการ    
๖.๔  นายชัยสวาท  สุพร ประธานประชาคม กรรมการ 
๖.5  นายไพรทูลณ ์ สุนารักษ์ ประธานประชาคม   กรรมการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

๖.6  นายชาญชัย  อ่ิมรักษา ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
๖.7 นายอภิชาติ  บุญมาวิวัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
๖.8 นางธัญสุดา  สาริบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม      กรรมการ 
๖.9  นายกุมภา  พรมวัง ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖.10 นางอ านวย  ปาละสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๖.11 นางกุศล  อินลี ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการและเลขานุการ 
6.12 นางเจริญศรี  ปาละสิทธิ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       ผู้ช่วยเลขานุการ  
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

ส่วนท่ี  2 
กำรติดตำมและประเมินผล 

 
แบบท่ี  ๑  กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารสวนต าบลโคกศิลา 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินกำร 
ไม่มีกำร

ด ำเนินกำร 
ส่วนที่ ๑  คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
๑.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๔.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น   
๖.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมเมืองพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

ส่วนที่ ๒  กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
7.  มีการรวมรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมาจดัท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   
9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
1๒.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
16. มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม ่   

 
 
 
 
 

/แบบที่ ๒   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

แบบที่ ๒  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรำยไตรมำส และระยะ ๖  เดือน 
ค ำชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน ตุลาคม  ๒๕61 – เดือน 
กันยายน  ๒๕62 
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
๒.  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน รอบที่ 2 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดอืน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕61)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕62) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕62)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕62) 

  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕61 – มีนาคม  ๒๕62 
  (๒)  เดือน  เมษายน 2562 – กันยายน  ๒๕62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

//ส่วนที่ ๒……. 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

ส่วนที่  ๒  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น   
1.จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 ปีที่ 5  2565 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

98 45,933,200 99 46,113,200 29 10,312,000 36 11,332,000 31 9,095,000 293 122,785,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านเศรษฐกิจ 

18 1,370,000 18 1,370,000 5 135,000 12 990,000 10 785,000 63 4,650,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

96 15,090,400 105 15,320,500 54 12,507,400 60 13,157,400 56 13,097,400 370 69,173,100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

46 4,355,000 48 4,432,000 33 3,662,000 33 9,642,000 33 9,412,000 193 31,473,000 

รวม 258 66,748,600 270 67,235,700 121 26,616,400 141 35,121,400 130 32,389,400 919 228,081,500 

 

 

 

/2. จ านวนโครงการ 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

2. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
 

 

ยุทธศำสตร ์

ปีที่ 1  2561 ปีที่ 2  2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่ 4  2564 ปีที่ 5  2565 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการ
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10 4,620,000 10 4,620,000 - - 3 1,020,000 8 2,600,000 31 12,860,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และการท่องเท่ียว 

36 
     

4,650,000 
41 4,758,400 13     575,000 20   1,430,000 19 1,475,000 129 12,888,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

63 11,441,400 67 11,563,100 43 11,947,400 57 13,797,400 43 13,477,400 263 59,737,700 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4  การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
กวดล้อม และพลังงานแบบบูรณา
การอย่างสมดุลและยั่งยืน 

35 2,345,000 36 2,350,000 15 1,500,000 6     290,000 16     320,000 108 8,565,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

114 43,692,200 116 43,944,200 50 12,594,000 55 18,584,000 44 14,517,000 389 134,051,400 

รวม 258 66,748,600 270 67,235,700 121 26,616,400 141 35,121,400 130 32,389,400 920 228,111,500 

 
/3.ผลการด าเนิน………… 



๑๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เดือนตุลำคม 2561 - เดือนกันยำยน 2562 

 
 
ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
4. โครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

 
        

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีอยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ียังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ท่ีมีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ท้ังหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

5 5.05 24 24.24 - - - - - - 99 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านเศรษฐกิจ 

- - - -  - - - - - - 18 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

73 69.52 - - - - - - - - 105 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 4       
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

65 135.42 - - - - - - - - 48 100 

รวม 143 52.96 24 24.24 - - - - - - 270 100 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
โคกศิลา หมู่ที่ 7 
เส้นข้างโรงเรียนบ้านโคกศิลา–
วัดป่าบ้านค าบอน 

1 - - 6,120,900 3,715,200 

2 
ค่าจัดซื้อเครื่อง DLTV พร้อม
อุปกรณ์ 1 ชุด 

1 - - 30,700 29,000 

รวมท้ังสิ้น 6,151,600 3,744,200 



๑๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

   ส่วนที่ 4  ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
 ปัญหำและอุปสรรค 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ
ประชาชนมีมาก 

2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา  ได้รับการจัดสรรมีจ านวนน้อยลง  เงินอุดหนุนส่วน
ใหญ่ที่ได้รับจะเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ท าให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการท าโครงการ 

3. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 
4. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก  จึงไม่สามารถด าเนินการได้ท้ังหมดทุกโครงการ 
5. ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ 
1.  น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2.  ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
3.  ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
4.  ควรด าเนินการจัดฝึกอบรมผู้น าชุมชน ตัวแทนกลุ่มองค์กรต่างๆ  รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ือซักซ้อมความรู้ความเข้าใจถึงความส าคัญของการประชุมประชาคม รวมถึงประโยชน์ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5.  ควรเสนอโครงการที่ชุมชุนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง เดือนธันวาคม 
ของทุกปี      

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่   30  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕62 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕62 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ 

ที่ปรากฏ ที่ได้ปฏิบตั ิ ของโครงการที ่

อยู่ในแผน   ปรากฏในแผนฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 99 5 5.05 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจ 18 - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 105 73 69.52 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจดัการบ้านเมืองที่ด ี 48 65 135.42 

รวม 270 143 52.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

โครงกำรที่ได้ด ำเนนิกำรในปงีบประมำณ  พ.ศ.2562 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ อ ำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค าบอน หมู่ที่ 4 
จากบ้านนายเลิง-นานายสัมพันธ์ 

190,000 186,000 ข้อบัญญัติต าบล  

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6 
จากแยกนานายสมบูรณ์  สีแก้ว-นานางค าบน   
แสนโคตร 

160,000 157,000 ข้อบัญญัติต าบล  

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโคกศิลา 
หมู่ที่ 7จากบ้านนายสมเกียรติ  กองธรรม- 
บ้านนางบุปผา  ศิริวาร 

330,000 317,000 ข้อบัญญัติต าบล  

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3  สายนานายพนม –  
นานายทองดี 

170,000 168,541.45 ข้อบัญญัติต าบล  

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าส่องสว่าง   
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3จากบ้านนางสมใจ พิกุล – 
บ้านนางโสภา สุขสวน 

30,000 29,842.25 ข้อบัญญัติต าบล  

รวม 5 โครงกำร 880,000 858,383.70  
 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

      
- - - - - - 
      

รวม - โครงกำร -  - - 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 

1 
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ/ 
เฉลิมพระเกียรติ 

50,000 20,538 ตามข้อบัญญัติ 
 

รวม1 โครงกำร 50,000 20,538   
 

แผนงำนกำรศึกษำ 

1 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 

241,800 241,800 ตามข้อบัญญัติ 
 

2 
ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม 

180,700 180,700 ตามข้อบัญญัติ 
 

3 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.บ้านโคกศิลา 

47,460 15,820 ตามข้อบัญญัติ 
 

4 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศพด.บ้านหนองทุ่ม 

35,030 35,030 ตามข้อบัญญัติ 
 

5 
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกศิลา วัสดุรายหัว 

71,400 71,400 ตามข้อบัญญัติ 
 

6 
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองทุ่ม วัสดุรายหัว 

52,700 52,700 ตามข้อบัญญัติ 
 

7 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

8 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม 

15,000 15,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

9 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  

10 
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันพ่อวันแม่แห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

11 
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)   
โรงเรียนบ้านโคกศิลา 

507,793 
 

ตามข้อบัญญัติ 
 

12 
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)   
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ 

295,095  750,995.28 ตามข้อบัญญัติ 
 

13 
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)   
โรงเรียนบ้านค าบอน 

67,067  ตามข้อบัญญัติ 
 

14 
 

ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกศิลา 

80,480 
 

 139,426 
ตามข้อบัญญัติ 

 

15 
ค่าจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองทุ่ม 

59,402  ตามข้อบัญญัติ 
 

16 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกศิลา   
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

1,060,000 1,060,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

17 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองทุ่มฯ  
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

616,000 612,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

18 อุดหนุนโรงเรียนบ้านค าบอน  
ส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

143,000 140,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

รวม 18 โครงกำร 3,507,927 3,349,871.28  
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
1 โครงการการเฝ้าระวังและป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย

และบริการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 
288,000 267,200 ตามข้อบัญญัติ 

 

2 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 35,000 30,344 ตามข้อบัญญัติ  

3 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

4 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

5 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

6 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

7 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

 



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

8 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

9 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

10 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

11 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

12 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

13 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

14 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 

 

15 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

16 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการ
สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็ง 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

17 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

18 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการ
อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

19 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6  ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 
 



๑๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

20 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการ
รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 

 

21 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

22 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตามโครงการ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

23 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตามโครงการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน  ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี   

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

24 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการ
การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

25 
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตามโครงการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

7,000.00 7,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8  ตามโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 

6,000.00 6,000.00 ตามข้อบัญญัติ 
 

รวม 26 โครงกำร 483,000 457,544   
 

แผนงำนกำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 80,000 78,210 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

และเชิดชูผู้สูงอายุให้เป็นต้นแบบรากเหง้าทางวัฒนธรรม 
38,400 37,800 ตามข้อบัญญัติ 

 

3 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันเข้าพรรษา 25,000 24,990 ตามข้อบัญญัติ  
4 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการสัปดาห์วันวิสาขบูชา 10,000 2,150 ตามข้อบัญญัติ  
5 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์ทะนุบ ารุงด ารงรักษาไว้และ

สืบสานวัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ 
10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

 

รวม 5 โครงกำร 163,400 153,150  
 

แผนงำนกำรเกษตร  
1 โครงการ1 อปท. 1 ถนน 10,000 9,405 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 1 โครงกำร 10,000 9,405  



๑๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนงบกลำง 
1 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 72,000 60,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,216,800 3,933,500 ตามข้อบัญญัติ  
3 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 1,910,400 1,828,000 ตามข้อบัญญัติ  
4 ช่วยเหลือภัยแล้งและอุทกภัย,วาตภัยและอ่ืนๆ        

(ส ารองจ่าย) 266,822 180,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 75,000 75,000 ตามข้อบัญญัติ  
6 โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเชาวน์ปัญญา   

การคิด การใช้เหตุผลของเด็กต าบลโคกศิลา 
ปีงบประมาณ 2562 

21,500 21,500 
ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

7 โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเกษตรกรวัยท างาน 19,500 19,500 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

8 โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย
โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงลดและชะลอ
ภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วย 

11,800 11,800 
ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

9 โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพช่องปาก 6,900 6,900 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

10 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับ 
มะเร็งท่อน้ าดีและพยาธิใบไม้ในตับ 

15,500 15,500 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

11 โครงการวัยรุ่น วัยใส ห่างไกลยาเสพติดและไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร 

11,300 11,300 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านโรงเรียน ชุมชน 
วัด ปลอดลูกน้ ายุงลาย 

23,000 23,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

13 โครงการอบรมแกนน าคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน
ต าบลโคกศิลา 

7,300 7,300 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

14 การจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข     
ส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 

5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

15 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

16 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

17 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

 
 
 



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

18 โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านค าบอนสะอาดปราศจาก
โรคภัย 

10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

19 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

20 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

21 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

22 โครงการสร้างสุขภาพด้วยการออกก าลังกาย 10,000 10,000 ตามข้อบัญญัติ
สมทบ สปสช. 

 

รวม 22 โครงกำร 6,742,822 6,278,300   
 
4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

  

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    

1 ค่าจ้างเหมาจัดท าสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 20,000 5,875 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 45,600 33,000 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา 10,000 7,500 ตามข้อบัญญัติ  
4 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 195,000 182,435 ตามข้อบัญญัติ  
5 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 250,000 241,600 ตามข้อบัญญัติ  
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 230,000 174,77.35 ตามข้อบัญญัติ  
7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 50,000 40,850.80 ตามข้อบัญญัติ  
8 ค่าวัสดุส านักงาน 50,000 39,549 ตามข้อบัญญัติ  
9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 150,000 70,029 ตามข้อบัญญัติ  

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 17,650 ตามข้อบัญญัติ  
11 ค่าใช้จ่ายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10,000 8,316 ตามข้อบัญญัติ  

12 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 5,000 4,530 ตามข้อบัญญัติ  
13 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 41,400 36,790 ตามข้อบัญญัติ  
14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 45,000 43,232 ตามข้อบัญญัติ  
15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 8,600 1,400 ตามข้อบัญญัติ  
16 ค่าวัสดุส านักงาน 30,000 29,874 ตามข้อบัญญัติ  
17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 17,510 ตามข้อบัญญัติ  

 



๒๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
18 ค่าบริการไปรษณีย์ 12,000 7,033 ตามข้อบัญญัติ  
19 จัดซื้อโพเดียมขาคู่ 10,000 9,400 ตามข้อบัญญัติ  
20 จัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูง 10,000 5,900 ตามข้อบัญญัติ  
21 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 11,000 9,000 ตามข้อบัญญัติ  
22 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV ) 10,300 7,990 ตามข้อบัญญัติ  
23 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต 15,000 10,900 ตามข้อบัญญัติ  
24 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 24,300 24,300 ตามข้อบัญญัติ  
25 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 8,900 8,900 ตามข้อบัญญัติ  
26 ค่าจัดซื้อโทรโข่ง ขนาด 15–23 วัตต ์ 5,000 3,800 ตามข้อบัญญัติ  
27 ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 18,000 17,500 ตามข้อบัญญัติ  
28 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 21,000 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 28 โครงกำร 1,326,100 905,863.80  
 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน 
1 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 100,000 60,000 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 30,000 11,650 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือเสริมสร้างศักยภาพการ

ด าเนินงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
  30,000 15,535 ตามข้อบัญญัติ  

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 92,000 62,071.93 ตามข้อบัญญัติ  
รวม 4 โครงกำร 252,000 149,256.93  

 

แผนงำนกำรศึกษำ 
1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 50,000 11,700 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000 9,060 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไปศพด.บ้านโคกศิลา 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
4 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป บ้านหนองทุ่ม 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
5 วัสดุส านักงานศพด.บ้านโคกศิลา 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
6 วัสดุส านักงานศพด.บ้านหนองทุ่ม 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
7 วัสดุงานบ้านงานครัวศพด.บ้านโคกศิลา 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
8 วัสดุงานบ้านงานครัวศพด.บ้านหนองทุ่ม 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
9 วัสดุคอมพิวเตอร์ศพด.บ้านโคกศิลา 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  

10 วัสดุคอมพิวเตอร์ศพด.บ้านหนองทุ่ม 5,000 5,000 ตามข้อบัญญัติ  
 
 



๒๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนกำรศึกษำ 
11 จัดซื้อพัดลมติดผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

บ้านโคกศิลา 
30,000 11,400 ตามข้อบัญญัติ  

12 จัดซื้อพัดลมติดผนังภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านหนองทุ่ม 

30,000 11,400 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 12 โครงกำร 180,000 83,560  
 

แผนงำนสำธำรณสุข 
1 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 10,000 6,300 ตามข้อบัญญัติ  
2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 40,000 31,541.90 ตามข้อบัญญัติ  
3 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 50,000 46,650 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 3 โครงกำร 100,000 84,491.90  
 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
1 ค่าจ้างเหมาบริการทั่วไป 20,000 14,280 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 15,000 10,300 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 13,840 ตามข้อบัญญัติ  
4 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 5,000 2,550 ตามข้อบัญญัติ  
5 วัสดุส านักงาน 15,000  14,380 ตามข้อบัญญัติ  
6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 10,000  4,779 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 6 โครงกำร 85,000 60,129  
 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน 30,000 22,590 ตามข้อบัญญัติ  
2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000 19,732 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 20,000 7,600 ตามข้อบัญญัติ  
4 วัสดุส านักงาน 20,000 19,770 ตามข้อบัญญัติ  
5 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 60,000 48,995 ตามข้อบัญญัติ  
6 วัสดุก่อสร้าง 65,000 45,720 ตามข้อบัญญัติ  
7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,000 1,970 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 7 โครงกำร 220,000 166,377  
 

แผนงำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร 
1 วัสดุกีฬา 8,000 7,400 ตามข้อบัญญัติ  

รวม 1 โครงกำร 8,000 7,400  
 



๒๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
1 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการอบรมเยาวชนป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
20,000 10,950 ตามข้อบัญญัติ  

2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ 15,000 14,525 ตามข้อบัญญัติ  
3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 

(ประชุมประชาคมต าบล) 
20,000 2,225 ตามข้อบัญญัติ เบิกจากค่า

รับรองฯ 
4 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 30,000 - ตามข้อบัญญัติ ไม่ใช้

งบประมาณ 
รวม 4 โครงกำร 85,000 27,700  

 
แหล่งงบประมำณ เงินนอกงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 1 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

2 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 2 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

3 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 3 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

4 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 4 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

5 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 5 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

6 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 6 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

7 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 7 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 

8 เศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่ 8 100,000 100,000 เงินนอกงบประมาณ 
เงินโครงการ

เศรษฐกิจชุมชน 
รวม 8 โครงกำร 800,000 800,000  

 
 
 
 
 



๒๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

แหล่งงบประมำณ บ้ำนพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนครประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ หมายเหตุ 

ตั้งไว้ เบิกจ่าย  

1 
โครงการวัยเรียน วัยใส รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ปีงบประมาณ 
2562 

10,000 10,000 
 

2 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจใส
สะอาดต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

10,000 10,000 
 

3 
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการท าไม้กวาดจากขวดพลาสติก
เหลือใช้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

+49,040 
+2,000 

=51,040 

+49,040 
+2,000 

=51,040 
 

รวม 3 โครงกำร 71,040 71,040  
 
แหล่งงบประมำณ ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 

1 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายบุปผา  สายแวว-บ้านนายพร   
ลือชาพูล 

120,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล  

2 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 2 
จากบ้านนายยงค์  น้อยพรม-บ้านนายบุญกอง   
ศิลาวงศ์ 

130,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล  

3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกศิลา หมู่ที่ 8 
จากบ้านนายแสงจันทร์  ค าบุดดา- 
บ้านนายประจักร  ผิวเงิน 

94,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล  

4 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองโจด 
หมู่ที่ 5 จากบ้านนางทองย้อย-บ้านนายทองค า 

330,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล 
 

5 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านธาตุ- 
หนองทุ่ม (สน 3089) จากอ่างห้วยน้อย- 
สามแยกหนองทุ่มหนองโจด 

246,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล 
 

6 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโคกศิลา 
หมู่ที่ 1 จากเส้นบ้านนายไพบูลย์-ฟาร์มหมูนาย
ปัญญา  สายสุข 

350,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล 
 

 

 



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8 สายบ้านนายทองค าขันทอง –  
บ้านนางบุหลัน  ภักตะไชย 

240,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ข้อบัญญัติต าบล 

 

8 โครงการต่อเติมอาคารส านักงานอบต.โคกศิลา 
(ด้านหน้า) 

180,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล 
 

9 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา 

320,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติต าบล 
 

รวม 3 โครงกำร 201,000 -  
 

แหล่งงบประมำณ ตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
1 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บ้านโคกศิลา 

หมู่ที่ 1 จากเส้นข้างวัดป่าศรีลาธรรมมาราม –     
บ่อหนามแดง   48,000   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

2 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บ้านโคกศิลา 
หมู่ที่ 1 จากสามแยกอ่างห้วยน้อย – หนองค้า 77,000   

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 2 จากบ้านนายพร  ลือชาพูล – บ้านนายบุญ
กอง  ศิลาวงศ์ 280,000 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

4 โครงการลงหินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร          
บ้านหนองทุ่ม  หมู่ที่ 3 สายนานางฉวีวรรณ –       
นานายสมนึก 28,000 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

5 โครงการลงหินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร          
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทางไปหนองบ่อ 

38,000 

 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

6 โครงการลงหินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร          
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ทางไปหนองโดน 19,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

7 โครงการลงหินลูกรังถนนเพ่ือการเกษตร           
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 บริเวณห้วยปลวก2 –       
ห้วยปลวก 4 48,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

8 โครงการลงหินลูกรัง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3  
ที่สาธารณะดอนปู่ตา 28,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

ขออนุมัติกันเงิน 

 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

หมำยเหตุ 
ตั้งไว้ เบิกจ่ำย ที่มำ 

9 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บ้านค าบอน  
หมู่ที่ 4 จากแยกบ้านนางสวาท – หนองคันจาง 50,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

10 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร บ้านค าบอน  
หมู่ที่ 4 จากนานางบุญถม – ล าน้ ายาม 82,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

11 โครงการลงหินลูกรัง บ้านค าบอน หมู่ที่ 4  
จากแยกบ้านนางสวาท – หนองคันจาง 28,000 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้านหนองโจด   
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายล าพอง  ชัยสิทธิ์ –            
บ้านนายไชยา จิตรธรรม 

150,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

ขออนุมัติกันเงิน 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปลวก หมู่ที่ 6  
จากแยกบ้านนางบุญสวน – นานางสุภาพร  แสนโคตร 

150,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

ขออนุมัติกันเงิน 

14 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  บ้านโคกศิลา  หมู่ที่ 7 
จากบ้านนางนิศรา  สุวรรณสิงห์ –บ้านนายสุพจน์     
เครือจันผา 

110,000 
 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

ขออนุมัติกันเงนิ 

15 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือการเกษตร  บ้านโคกศิลา  
หมู่ที่ 8  ลงหินลูกรังรอบวัดกุดน้ าแดง 

71,000 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โอนตั้งจ่าย
รายการใหม่ 

 
ขออนุมัติกันเงิน 

รวม 3 โครงกำร 1,840,000 -  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ส่วนที่ 3 
ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 

 
1. กำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      18.55   (๒๐) 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ    19.23     (๒๐) 
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖0 
   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.77     (1๐) 
   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 8.82     (1๐) 
   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 8.95     (1๐) 
   ๓.๔ วิสัยทัศน์     4.73     (5) 
   ๓.๕ กลยุทธ ์     4.64     (5) 
   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     4.73     (5) 
   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์     4.73     (5) 
   ๓.๘ แผนงาน     4.73     (5) 
   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม     4.73     (5) 

รวมคะแนน     92.59  (100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำม
สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง 

๒๐ 
(๓) 

18.55 
2.82 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 1.95 

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒) 1.91 

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 1.95 

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(๒) 1.77 

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒) 2.00 

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 1.64 

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 1.82 

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓) 2.68 

 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand ๔.๐ 

20 
(5) 

19.23 
4.64 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.91 

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 2.82 

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3.00 

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.95 

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat 
(อุปสรรค) 
 

(3) 2.91 

๓. ยุทธศำสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

54.82 
8.77 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 8.82 

 
 
 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์ 
 
 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชกาลแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand 
๔.๐ 

 
(๑๐) 

 
8.95 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

 
(๕) 

 
4.73 

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภากิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4.64 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕) 4.73 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพ
ของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 4.73 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 4.73 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.73 

รวมคะแนน 100 92.59 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

   แนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนน 
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา    9.36     (1๐) 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 9.32     (1๐) 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9.14     (1๐) 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา 8.77     (1๐) 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 4.82     (5) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 4.64     (5) 
   ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  4.64     (5) 
   ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 4.64     (5) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

4.55     (5) 

   ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  4.18     (5) 
   ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 4.64     (5) 
   ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
        ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

4.23     (5) 

   ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 4.41     (5) 
   ๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 4.55     (5) 
   ๕.๑๑ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ 4.68     (5) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.55     (5) 

รวมคะแนน 91.09  (๑๐๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9.36 

๒. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมำณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มี
จ านวนเท่าไรสามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9.32 

๓. กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9.14 

๔. แผนงำนและ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จน
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
 

๑๐ 8.77 

 
 



๓๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนนที่

ได้ 

 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan:LSEP) 

  

๕. โครงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า 

๖๐ 
(๕) 

54.50 
4.82 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการที่ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.64 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคือ
อะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 4.64 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) 
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) 
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 4.64 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) 
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

(๕) 4.55 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
 
 
๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

(๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่องโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยน
จากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.18 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถ
แยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 4.64 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

(๕) 4.23 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) 
ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4.41 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ   
เงินสะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

(๕) 4.55 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด  ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดท่ีสิ่งที่ได้รับ         (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕) 4.68 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่ง
การเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุ สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(๕) 4.55 

รวมคะแนน ๑๐๐ 91.09 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 3.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ Problem-Solving  
     Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็น 
       แบบผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 
 4.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้ว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) สิ่งแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) สิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมี ความจ าเป็นที่
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังที่กล่าวมาแล้ว 
เพ่ือให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามสิ่งแวดล้อมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปทั้ง 4 ประการ ดังนี้ 

1) กำรปรับตัวให้เข้ำกับกำรเมือง (Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรั ฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระทั่งการเมืองในระดับหมู่บ้านที่จะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องต่างชี้ว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของพรรค
การเมืองระดับชาติเพ่ือช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นท่ีเป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าที่และบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐที่มีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปลี่ยนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นที่จะต้องทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่ายควรต้องรู้
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับทั้งระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับ
หมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็ 
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ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ 
ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าที่
ของข้าราชการท้องถิ่น ที่จะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ 
จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) กำรปรับตัวเข้ำกับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพ่ิมขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อ่ืนๆที่กระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในสิ่งที่
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าสิ่งที่แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาว
ฟรี และของฟรีอ่ืนๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ที่พยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพ่ือปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึ งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของประชาชน    
เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก “ตนเป็นที่พ่ึงแห่ง
ตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นสิ่งส าคัญที่นักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจที่จะส่งเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 

3) กำรปรับตัวเข้ำกับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เช่น บางพ้ืนที่อาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นที่อาจเป็น
สังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพ้ืนที่เป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนที่เป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) 
บางพ้ืนที่ประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพ้ืนที่ประชาชนขาดความร่วมมือ บางพ้ืนที่
อาจเป็นสังคมที่ประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มที่จะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพ่ีน้องของตน กลุ่มอ่ืนที่แพ้การเลือกตั้งเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจผลกระทบ
ที่มาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นที่ส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยที่จะมีคนที่ชอบสิ่งที่
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งที่รุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) กำรปรับตัวเข้ำกับวิทยำกำรใหม่ๆ (Technology) ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ที่
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจำกกำรพัฒนำ (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) กำรเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท. 
 

2) กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
บริบทภำยใน 
ภำพเศรษฐกิจไทยในกรณีฐำน 
ภายใต้สมมติฐาน (๑) แนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเฉลี่ยร้อยละ ๓.๘ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ
ร้อยละ ๔.๒ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๒) การลงทุนภาครัฐขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔ (๓) ราคาน้ามันเฉลี่ย ๗๐-
๙๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และเฉลี่ย ๘๐-๑๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ (๔) ผลิตภาพการผลิตรวมขยายตัวร้อยละ ๒.๑ โดยผลิตภาพการผลิตภาคเกษตรหดตัว
ต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ  ๐.๘ ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๒.๐ และภาคบริการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๐ (๕) 
การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ และ (๖) ก าลังแรงงานลดลงเฉลี่ยร้อยละ ๐.๒ และร้อยละ ๐.๗ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และ ๑๓ ตามล าดับภายใต้สมมุติฐานเหล่านี้ เศรษฐกิจไทยในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่
จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓–๔.๓ โดยมีค่ากลางของการประมาณการร้อยละ ๓.๘ ซึ่งท าให้เศรษฐกิจไทยจะสามารถ
ขยับฐานะขึ้นเป็นประเทศ รายได้สูงในช่วงปี ๒๕๗๑ (ในกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๔.๓ – ๒๕๗๔) (ในกรณี
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๓.๓) การขยายตัวในกรณีฐานดังกล่าวท าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่
ภายใต้กับดักประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ้น เมื่อค านึงถึงเงื่อนไขในระยะยาว โดยเฉพาะ (๑) การลดลง
ของก าลังแรงงานที่จะหดตัวเร่งขึ้นเป็นเฉลี่ยร้อยละ ๑.๐ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๔ ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น (๒) ขีดความสามารถด้านการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งเป็นสิ่งจ้าเป็นในการ
ยกระดับฐานะประเทศเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงจะลดลงตามการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุ  (๓) 
จ้านวนประชากรรวมจะเริ่มลดลงในปี ๒๕๗๐ ซึ่งส่งผลให้อุปสงค์และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการในประเทศ
ขยายตัวช้าลง (๔) การเพ่ิมขึ้นของขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ที่การปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ช้ากว่าไทย (๕) ภาระการใช้จ่ายเพ่ือดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นท้าให้การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาประเทศเพ่ือ
ยกระดับฐานะการพัฒนาประเทศมีข้อจ้ากัดมากขึ้น (๖) เกณฑ์รายได้ขั้นต่ าส าหรับการเป็นประเทศรายได้ขั้นสูง
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปีตามการเพ่ิมขึ้นของรายได้และมาตรฐานการ
ครองชีพของประเทศส าคัญๆ เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้ประเทศไทยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถหารายได้ที่เพียงพอใน
การที่จะท้าให้คนไทยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิ มีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมภูมิภาคและ
ในเวทีโลก 
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กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับการดูแลผู้สูงอายุ
เพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี ๒๕๕๓ มีประชากรวัยแรงงาน ๕ คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน และคาดการณ์ว่าในปี 
๒๕๘๓ จะเหลือประชากรวัยแรงงานเพียง ๑.๗ คนแบกรับผู้สูงอายุ ๑ คน การขาดแคลนก าลังแรงงานท้าให้ต้องน้า
เข้าแรงงานไร้ทักษะจากประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยในด้านการยกระดับรายได้และทักษะ
ฝีมือแรงงานจะช้าลง ผลิตภาพแรงงานไทยอาจเพ่ิมขึ้นช้า ปัญหาการค้ามนุษย์ และการขาดการคุ้มครองทางสังคมขั้น
พ้ืนฐานที่จ้าเป็น ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อเนื่องที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไทย อาทิ อาชญากรรม โรคระบาด และภาระ
ทางการคลังของระบบบริการทางสังคม อย่างไรก็ตาม นับเป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการ ธุรกิจบริการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นเป็นตัวเลขเบื้องต้น สศช. จะค านวณใหม่อีกครั้ งเมื่อการปรับปรุงฐานข้อมูลใน
แบบจ าลองเสร็จสมบูรณ์เกณฑ์ขั้นต่ าในปี ๒๕๔๖ ซึ่งอยู่ที่ ๑๒,๗๔๕ ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี 

ควำมเหลื่อมล้ ำ 
ความเหลื่อมล้ าเป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐและการ
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ น้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ลดทอนความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคน
ต่างๆ ในสังคม บางพ้ืนที่และบางสาขาการผลิตไม่ทั่วถึงเป็นธรรมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ตกอยู่ในกลุ่มที่มี โอกาสและ
รายได้สูง ท้าให้สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มคนรวยร้อยละ ๑๐ ของประชากรกับกลุ่มคนจนร้อยละ ๑๐ ของประชากร 
มีความแตกต่างกันถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ายังส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ อาทิ ปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น คนยากจนขาดโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาและสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียม การแย่ง
ชิงทรัพยากร การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

ควำมเป็นเมือง 
การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดความแออัดของเมืองหลวงและเมือง

หลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาค
การค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการ
บริหารจัดการขยะท้ังขยะชุมชนและอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มข้ึนของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการคนในเมืองที่มากขึ้น จะส่งผลให้เกิดการประหยัดจากขนาด การขนส่งมีต้นทุนต่ าลง และการ
ลงทุนในระบบสาธารณูปโภคจะมีความคุ้มค่ามากขึ้น 
นอกจากนี้ ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอ้ือหรือท้าให้จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการที่มีจ านวนมาก 

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
(๑) ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ วางกรอบด้านการบริหารจัดการภาครัฐ เอ้ือต่อการพัฒนาธรร
มาภิบาลภาครัฐ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีมาตราส าคัญๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้การ
บริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาอาทิ มาตรา ๖๙ หน่วยงานของรัฐ องค์การเอกชน หรือ
องค์กรใดที่ด าเนินกิจกรรมโดยใช้เงินแผ่นดิน มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการดั งกล่าวต่อสาธารณะ 
เพ่ือให้พลเมืองได้ติดตามและตรวจสอบมาตรา ๘๒ รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และต้องจัด 
 



๔๑ 
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ระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พัฒนาและสร้างโอกาสเพ่ือลดความเหลื่อม
ล้ าและสร้างความเป็นธรรมอย่างยั่งยืน กระจายอ านาจและจัดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบที่
ชัดเจนระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีกลไกป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบที่มีประสิทธิภาพทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ฯลฯ มาตรา ๘๙ รัฐต้องด าเนินนโยบายการเงิน การคลัง และ
งบประมาณภาครัฐ โดยยึดหลักการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง และการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน อย่างคุ้มค่า จัด
ให้มีระบบการเงินการคลังเพ่ือสังคม มีระบบภาษีอากรที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) ภาคประชาสังคมให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการของภาครัฐสถาบันทางสังคม อาทิ มูลนิธิ สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานวิจัยต่างๆ น้าเสนอผลการติดตาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประเทศและการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนาทั้งประเด็นธรรมาภิบาล การทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งการคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่และ
คอร์รัปชั่นภาคครัวเรือน การบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอ านาจ เพ่ือรายงานข้อค้นพบและข้อเสนอแนะสู่
สาธารณะ เป็นแรงกดดันให้ผู้มีอ านาจภาครัฐหันมาพิจารณา ทบทวน แนวนโยบาย มาตรการ และกลไกการท้างาน
ต่างๆ ให้เหมาะสมมากข้ึน 

บริบทภำยนอก 
กำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุของโลก 
องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี ๒๕๔๔-๒๖๔๓ (ค.ศ. ๒๐๐๑-๒๑๐๐) จะเป็นศตวรรษแห่ง
ผู้สูงอายุ หมายถึงการมีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ ๑๐ ของประชากรรวมทั่วโลก โดยประเทศที่พัฒนา
แล้วจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนานในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ยุโรป ขณะที่กลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนาจะมีระยะเวลาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวค่อนข้างสั้นกว่า สะท้อนถึงระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมผู้สูงอายุที่สั้นกว่าประเทศพัฒนาแล้วค่อนข้างมาก โดยการเป็นสังคมผู้สูงอายุจะส่งผลให้มี
การขาดแคลนแรงงานในประเทศ และมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวมากขึ้น นอกจากนี้ มีความต้องการสินค้าและ
บริการที่เหมาะกับผู้สูงอายุมากขึ้น นับเป็นโอกาสอย่างมากส าหรับประเทศไทยที่จะพัฒนาด้านธุรกิจและลงทุนด้าน
การค้าและบริการ ด้านการท่องเที่ยว ที่พักอาศัย การให้บริการสุขภาพในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเป็นโอกาสของแรงงาน
ไทยในการไปท างานในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

กำรปรับเปลี่ยนด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็ว 
การปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการค้าที่มี
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กลายมาเป็นรูปแบบการค้าที่มี
บทบาทมากขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสู่การใช้เทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อม
อุปกรณ์และ เครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือรถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และอ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกัน) เพ่ือผลิตสินค้าตาม
ความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งขึ้น โดยหากภาคการผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไม่
ทัน ขาดการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม จะท้าให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง 

ควำมเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภำคและระดับโลกที่สูงขึ้น 
(๑) แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้านมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภายในประเทศ ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการวางแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศไทย ตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กติกา ด้านการค้าการลงทุนที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับเรื่องความโปร่งใสและสิ่งแวดล้อม  
มากขึ้น 
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 (๒) การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จะน ามาซึ่งโอกาสที่ส าคัญๆ หลายประการ
ต่อการยกระดับศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ๑) การลดข้อจ้ากัดในด้านอุปสงค์ในประเทศ ๒) โอกาส
ในการใช้ปัจจัยการผลิตและแรงงานส าหรับการพัฒนาภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและวัตถุดิบเข้มข้นใน
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับการผลิตที่สูงขึ้นทั้งการผลิตในประเทศและการใช้
ฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ ๓) โอกาสในการใช้ความได้เปรียบด้านสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรมอนาคตใน
อนุภูมิภาคและในภูมิภาคในระยะต่อไป  
(๓) การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีการน าประเด็นด้านมาตรฐานของการค้าและบริการมาเป็นข้อ
กีดกันทางการค้าซึ่งผู้ประกอบการภายในประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องปรับตัวเพ่ือพัฒนา
ผลิตภาพการผลิตและรูปแบบธุรกิจ พัฒนามาตรฐานของอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้นโดยแรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้าจะก่อให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายเงินทุน แนวโน้มราคาสินค้าเกษตรและสินค้าข้ันปฐม แรงกดดันจากการเพิ่มข้ึนของขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศต่างๆ ในอนุภูมิภาคโดยเฉพาะในการผลิตสินค้าเกษตร สินค้ากึ่งทุนและเทคโนโลยีเข้มข้น รวมทั้ง
แนวนโยบายและมาตรการการพัฒนาของภาครัฐที่ยังไม่ทั่วถึง ยังมีแนวโน้มที่จะตอกย้ าปัญหาความเหลื่อมล้าทางด้าน
รายได้ให้มีความรุนแรงมากขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเติบโตของเศรษฐกิจแบบทั่วถึง ( Inclusive Growth) 
ซึ่งเป็นปัจจัยที่จ้าเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน 
(๔) ตลาดเงิน ตลาดทุน และเศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงที่จะผันผวนตลอดช่วงแผนฯ ๑๒ เนื่องจาก ๑) ผลกระทบ
จากการปรับทิศทางนโยบายการเงินในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ และแนวโน้มการปรับทิศทางนโยบาย
การเงินในยุโรปในช่วงกลางถึงปลายแผนพัฒนาฯ และ ๒) ปัญหาการสั่งสมหนี้สาธารณะในประเทศส าคัญๆ ในช่วง
หลังวิกฤติเศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงจะพัฒนาไปสู่วิกฤติและสร้างผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจและ
การเงินโลกหากมาตรการปฏิรูปในประเทศส าคัญๆ ของโลกไม่ประสบความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  
(๕) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคม
ออนไลน์ ส่งผลให้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ต่อวิถีชีวิตทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
(๑) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิของโลกเพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดความแห้งแล้งเป็น
ระยะเวลายาวนาน เกิดฝนขาดช่วง และมีฤดูกาลเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ป่าไม้เกิดความ
เสื่อมโทรม แหล่งน้าขาดแคลน ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกิดโรคระบาดในพืชและสัตว์ และอาจเกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของมนุษย์กรณีที่เกิดโรคระบาดใหม่ เกิดความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น ระบบ
นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศชายฝั่ง พ้ืนที่ชุ่มน้ า เกิดการกัดเซาะชายฝั่ง และการสูญเสียแนวปะการัง การสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพดังกล่าวข้างต้น จะส่งผลต่อความมั่นคงด้านอาหาร สุขภาพ พลังงาน และลดทอนขีด
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองของชุมชน 
(๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ทั้งอุทกภัย ภัยแล้ง แผ่นดินไหวและดินโคลนถล่ม ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ รวมทั้งวิถีการด ารงชีวิตของประชาชน นอกจากนี้ 
ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้นและเป็นแรงกดดันให้ประเทศ
ไทยต้องเตรียมพร้อมรับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า 
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วำระกำรพัฒนำของโลกภำยหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)  
ประเด็นส าคัญของวาระการพัฒนาโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ คือ การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ (Sustainable Development Goals–SDGs) ในช่วงเวลา ๑๕ ปี โดยสหประชาชาติให้การรับรอง
แล้วเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ ประกอบด้วยเป้าประสงค์ (Goal) จ้านวน ๑๗ ข้อ และเป้าหมาย (Target) จ านวน 
๑๖๙ ข้อ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับการวางแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ที่ต้องเน้นขจัดความยากจนให้หมดไป 
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบการศึกษา มีความเท่าเทียมกันทางเพศ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบยั่งยืน มี
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน ลดความไม่เท่าเทียมกันทั้งภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคแบบยั่งยืน เตรียมความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ มีการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมให้สังคมมีความสุข มีความยุติธรรมและส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน 
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ส่วนที ่5 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
๑.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี ๑๒   

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  

  กรอบแนวคิดและหลักกำร 
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 มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศำสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 

แผนยุทธศำสตร ์
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๒.  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น   รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๓.  ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักกำรของยุทธศำสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

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

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

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

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

๔.  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   
ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประกำร  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารั สของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบำยของรัฐบำล   
๕.๑  นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น 

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง 
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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๕.๒  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ   
       ประกอบด้วยนโยบำย  ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
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 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.)  
๑)  กำรแก้ไข ปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดแูลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็น
คนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วย
การแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็น
พลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
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๒)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี ้

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี      
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕ ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของกลุ่มจังหวัดประกอบด้วย สกลนคร นครพนม มุกดำหำร 
        วิสัยทัศน์  

       "ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว 3 เชื่อมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจสู่อาเซียน” 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
   1.  การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วฒันธรรม) อย่างยั่งยืน 
   2. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
   3.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 

4.  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
 เป้ำประสงค์ (รวม) 
   “การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน”  

ทิศทำงกำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 ได้ให้ควำมส ำคัญกับ 
  1. การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือการร่วมมือทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact  Farming  กับ สปป.ลาว  และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวย
ความสะดวก ในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก  รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561  ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562 

  2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า  เช่น จัดท าเวลาท าการของ
ด่านมุกดาหาร-สะหวันนะเขต  และด่านสะหวัน-ลาวบาว  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยบันภาคผนวกและพิธี
สารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง (GMS Cross-
Border  Transportation  Agreement  :GMS CBTA ) เพ่ืออ านวยความสะดวกการผ่านแดนของคนและสินค้าใน
อนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา  Single  Window Inspection:SWI เพ่ือให้เอ้ือต่อการตรวจปล่อยสินค้า 
ณ จุดเดียว Single  Stop Inspection :SSI ที่ด่านมุกดาหาร-สะหวันเขต 
  3. พัฒนาการท่องเที่ยว โดยเน้นท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้านและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
  4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเน้นส่งเสริมให้
พ้ืนที่ชลประทานเป็นพ้ืนที่เกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และผลไม้ 
และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนการท าปศุสัตว์
โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดย
ยกระดบัการศึกษา และส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7. แผนพัฒนำจังหวัด 
  นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัดสกลนคร 
  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็น “เมือง 3 ธรรม” 
เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก และจูงใจให้ผู้คนภายนอกมาท่องเที่ยวสกลนคร ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการสร้างเม็ดเงินเสริมรายได้
ในพ้ืนที่ได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจในบ้านของตนแก่คนสกลนคร 
  จังหวัดสกลนครนั้นได้ชื่อว่า “เมือง 3 ธรรม ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และเมือง
แห่งวัฒนธรรม  กล่าวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารย์ที่เป็นอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ฟ่ัน อาจาโร  
ซึ่งได้รับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมทั้งการมีสถานที่ส าคัญทางศาสนา จังมีพุทธศาสนิกชน 
และประชาชนทั่วไปมาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงได้ข้ึนชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมะ และจากการที่มีภูมิประเทศ 
สวยงามอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ที่หลากหลายของเทือกเขา ภูพานอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชที่หลากหลายของ 
เทือกเขา  ภูพานอันอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชที่หลากหลาย ของเทือกเขาภูพานอันเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติ  3  
แห่ง นอกจากนั้น ยังมี “หนองหาร” อันเป็นแหล่งน้ าจืดที่กว้างใหญ่มาก ขนาดพ้ืนที่ 123  ตารางกิโลเมตร มีเกาะ
ต่างๆ กว่า  20  เกาะ เหล่านี้จึงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็นเมืองแหล่งชุมชนตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองเก่าแก่ มีชนเผ่าพ้ืนเมือง จ านวน 6 เผ่า ได้แก่ เผ่าภูไท เผ่าญ้อ  ไทโส้  ไทกะเลิง 
ไทโย้ย ไทลาวอิสาน คนไทย เชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแต่ละชนเผ่า และแต่ละเชื้อชาติ มีวัฒนธรรมที่
โดดเด่นสืบทอดและยึดมั่นในวัฒนธรรมประเพณีจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา และอยู่ด้วยกันด้วยความรัก สามัคคีเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้  จึงเป็นที่มาของการเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  นอกจากเป็นเมือง 3  ธรรม ดังกล่าวแล้ว 
จังหวัดสกลนครส่งเสริม 19 ผลส าเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
โดยเฉพาะ 3 ด ามหัศจรรย์ ได้แก่ ไก่ด าภูพาน  (ไก่ด า) สุกร ภูพาน (หมูด า) และวัวทาจิมะภูพาน (โคด า) 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดยุทธศำสตร์ประเทศ  (Country  Strategy) 
 
                                               ปรับโครงสร้าง 
                                                  พ้ืนฐาน 
                                                Growth & 
                                              Competitiveness 
 

 
                                                    ปรับสมดุล 
               สร้างคุณภาพชีวิต                    พัฒนา                               เป็นมิตร 
               ลดความเหลื่อมล้ า                 กฎระเบียบ                           สิ่งแวดล้อม 
             Inclusive  Growth                                                    Green  Growth 
 
 

เพิ่มรำยได้    ลดรำยจ่ำย  ขยำยโอกำส 

 

 
 
 
 
 
 
 

ดูแลเด็กและเยาวชน 
-หอพัก 

-สถานบริการ 
-สวนสาธารณะ 

-สร้างส่ิงแวดล้อมเชิง 

รักอนามัยใส่ใจ 
สิ่งแวดล้อม 

-ลดมลพิษด้านต่างๆ  
-ป้องกันโรคติดต่อ 

-800 ล้านต้น 

80 พรรษา มหาชินี 

เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย 
ประชาชน 

-เพิ่มผลผลิตการท านา 
-สร้างฝายหลวงพึ่งตนเอง 

-เล้ียงปลาในนาข้าว 
-Otop 

-โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ABC 
-Zoning พื้นที่เกษตร 

-เล้ียงโคเนื้อ(ลูกผสม/พันธุ์แท้) 
-เล 
 

--ข 

ขยายโอกาส 
ประชาชน 

-Otop 
-ปรับปรุง Logistics 
-เพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 

ขยายโครงการพระราชด าริ 
-ปรับปรุงแหล่งน้ าตามพระราชด าริ 

-เศรษฐกิจพอเพียง 
-ส่งเสริมโครงการ& โครงการ

พระราชด าริ 

ยาเสพติด 
To be number on 
-ครอบครัวอุ่นใจ 

-7 ยุทธศาสตร์หลัก 

 

เมืองสกล 
น่าอยู่ 
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ควำมต้องกำรของประชำชนในจังหวัดสกลนคร 
 ข้อมูลความต้องการของประชาชนในจังหวัดสกลนคร  จากการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น
จังหวัดสกลนคร  สรุปสาระส าคัญได้ดังต่อไปนี้ 

 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 1. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ ทั้งแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
 2. การขยายระบบประปาภูมิภาค ประปาหมู่บ้าน ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 3. การปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมทางบกให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย 
 4. การขยายเขตการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 5. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่การค้าและการลงทุนในอนุภูมิภาค 

 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 1. การให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม หัตถกรรม อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน 
 2. การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มสหกรณ์ 
 3. การจัดตั้งตลาดกลางการเกษตร 
 4. การขยายช่องทางการตลาด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 5. การจัดหาแหล่งเงินทุน หรือจัดตั้งกองทุนกู้ยืมส าหรับการประกอบอาชีพ 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ าท้องถิ่น (หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 
 7. การพัฒนาสภาพพ้ืนที่มีอุดมสมบูรณ์เหมาะสมในการเพาะปลูก 
 8. การปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร การปรับปรุงบ ารุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิด 
 9. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะ วัฒนธรรมและธรรมชาติ 
 10.การควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เช่น เครื่องมือเกษตร อุปกรณ์เกษตร ค่าแรงงาน 
 11.การส่งเสริมทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 
 12.การส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย 

 ด้ำนกำรศึกษำ 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติ เพื่อเชื่อมโยงสู่การบริหารการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
 2. การพัฒนาด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 3. การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
 4. การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน 

 ด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 
 1. การบ ารุง ส่งเสริม และรักษาจารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. การรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัด ธ ารงไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามตามพระพุทธศาสนา 

 ด้ำนสำธำรณสุข 
 1. การให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ ออกข้อบังคับต าบลเพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 
 2. การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับบัตรสุขภาพ ทุกประเภท 
 3. การส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของประชาชน โดยบูรณาการให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อการดูแล
ตัวเองในเบื้องต้น 
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 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 1. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การตรวจสอบและควบคุม มิให้ประชาชนบุกรุกที่สาธารณะ และตัดไม้ท าลายป่า 
 3. การส่งเสริมการปลูกป่า และเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้พื้นที่ป่าชุมชน 
 4. การสร้างสวนสาธารณะ สนามกีฬา เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน 
 5. การจัดหาที่ทิ้งขยะเพ่ือน าไปก าจัดอย่างถูกต้องสุขลักษณะ 
 6. การป้องกันแก้ไขปัญหาอุกทกภัยอย่างยั่งยืน 
 7. การรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนถึงพิษภัยจากการใช้สารเคมี 

 ด้ำนกำรบริหำรและควำมม่ันคง                           
 1. การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด 
 2. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่เฉียบขาดเพ่ือให้ผู้ที่กระท าความผิดเกิดความเกรงกลัว 
 3. การประชุมประชาคมหมู่บ้าน ต าบลให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น และการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 
 4. การให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและการให้บริการแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็ว 
 5. การจัดหาเครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย (กล้อง CCTV) 
 6. การบังคับใช้กฎหมาย ควรเป็นไปด้วยความเท่ียงตรง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. การสร้างจิตส านึก เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้คนท าดี คิดดี ในทุกหน่วยงาน ทุกระดับ 
 8. การให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด ภัยพิบัติ 
 9. การฝึกอบรมให้ความรู้จาหน่วยงานภาครัฐ 

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 

 วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ าและไฟฟ้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน การพาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ (เป้ำประสงค์) 
1. ประชาชนได้รับการบริการสาธารณด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
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5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอยุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7. ประชาชนร ับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

9. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสกลนคร  
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตร   
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

-  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน   
-  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
-  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 
   เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
-  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศำสตร์ที่ 2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำ  กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
   สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
-  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรแข่งขัน 
-  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
-  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศำสตร์ที่ 4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลย่ังยืน 
-  การพัฒนาการจัดการ  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
   อย่างยั่งยืน 
-  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

ยุทธศำสตร์ที่ 5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
และควำมม่ันคง   

-  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
-  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  รักษาความสงบเรียบร้อย 
-  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
-  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
-  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
- เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
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10. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ให้บริการประชาฯ  พัฒนารอบด้าน  บริหารโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพชีวิต” 
2.2  พันธกิจ  (Mission) 

 1. เสริมสร้างศักยภาพแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าในท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
  4. พัฒนาระบบการศึกษา ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อรองรับการ 
     ขยายตัวอย่างเพียงพอ 
 6. พัฒนาชุมชนให้ปลอดจากมลภาวะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษา 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. จัดให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมือง 
     ในระบอบประชาธิปไตย 
 9. พัฒนาปรับปรุงอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    ประสิทธิผล       

  2.3 ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

   แนวทางการพัฒนา 
1. การคมนาคม 
2. ระบบไฟฟ้า 
3. อาคารสถานที่ 
4. ระบบระบายน้ า 
5. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค 
6. การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2  ด้ำนเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 

  1. การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและรายได้ 
2. สถานที่จ าหน่ายสินค้าและการตลาด 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
   แนวทางการพัฒนา 

1.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสาธารณสุข 
2.  การศึกษา 
3.  สวัสดิการสังคม 
4.  งานพิธีการและวันส าคัญ 
5.  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณ ี
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6. การกีฬาและนันทนาการ 
7.  การศาสนา 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
   แนวทางการพัฒนา 

1. การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. การจัดท าผังเมือง 
4. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. การอนุรักษ์ป่าไม้ 
6. การบ ารุงรักษาที่สาธารณะ 
7. การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. การบริหารจัดการภายในส านักงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์ในประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๑1.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจ
หน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชน
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
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๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
 ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร.   

๑2.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสืออ าเภอ  ด่วนที่สุด ที่ 
สน ๐๐๒๓.11/ว ๐156  ลงวันที่ 23 มกราคม ๒๕60  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูล
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ควสามส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  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  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตองค์การบริหารส่วน
ต าบลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้
ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมลูด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
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๑.  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลาได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“ให้บริกำรประชำ ฯ  พัฒนำรอบด้ำน  บริหำรโปร่งใส  ใส่ใจคุณภำพชีวิต” 

2.  พันธกิจ  (Mission) 

 1. เสริมสร้างศักยภาพแห่งวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน 
 2. พัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและแหล่งน้ าในท้องถิ่นให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ 
  4. พัฒนาระบบการศึกษา ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและสถานที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อรองรับการ 
     ขยายตัวอย่างเพียงพอ 
 6. พัฒนาชุมชนให้ปลอดจากมลภาวะ ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลรักษา 
                     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7. จัดให้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่พลเมือง 
     ในระบอบประชาธิปไตย 
 9. พัฒนาปรับปรุงอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                    ประสิทธิผล       

๓.  จุดมั่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ   
 1. มีวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นท่ีเป็นแบบแผนและมีเอกภาพ 
 2. มีสังคมที่เข้มแข็งและประชาชนคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียงควบคู่ไปกับการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล 
 5. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เพียงพอ มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
 6. มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

๔.  แนวทำงกำรพัฒนำ   
๔.๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

แนวทางท่ี 1 การคมนาคม 
แนวทางท่ี 2 ระบบไฟฟ้า 
แนวทางท่ี 3 อาคารสถานที ่
แนวทางท่ี 4 ระบบระบายน้ า 
แนวทางท่ี 5  การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า อุปโภค บริโภค 
แนวทางท่ี 6  การก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตร 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมำย  และแนวทำงกำรพัฒนำ 
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๔.2  ด้ำนเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพและรายได้ 
แนวทางท่ี 2 สถานที่จ าหน่ายสินค้าและการตลาด 

4.3  ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 งานพิธีการและวันส าคัญ 
แนวทางท่ี 3  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณ ี
แนวทางท่ี 4 การศึกษา 
แนวทางท่ี 5 สวัสดิการสังคม 
แนวทางท่ี 6  การกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี 7  การศาสนา 

4.4  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี 1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี 2  การพัฒนาความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
แนวทางท่ี 3 การบริหารจัดการขยะและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี 4  การจัดท าผังเมือง 
แนวทางท่ี 5  การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางท่ี 6  การอนุรักษ์ป่าไม ้
แนวทางท่ี 7  การบ ารุงรักษาที่สาธารณะ 
แนวทางท่ี 8  การบริหารจัดการภายในส านักงานโดยมุ่งสัมฤทธิ์  

๕.  นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกศิลำ 
กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกศิลา (นางอุไร  เพชราเวช) ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกศิลา  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖ 

 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
 2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
 3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต           
5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 


