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บทน า 

 
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง

ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ส่งผลใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและหน้าที่ต่าง  ๆ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   สิ่งแวดล้อม  ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากร
จ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ์ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้   จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนด
แผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้  
เหตุผลที่มีการวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต   
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร   
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
๕)  ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน  
ดังนั้น  การวางแผนคือ   ความพยายามที่เป็นระบบ  (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา  จากท่ีกล่าวมาข้างต้น  แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่
เกิดข้ึนได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า  
ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของโครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่  “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูก
ออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ  (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และ
ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการในทางตรงกันข้า ม หากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน  
(cost-effective) ด าเนินงานด้านต่าง  ๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง

      ๑ 
ส่วนท่ี 1 
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โครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ  ในโครงการ  และการ
เสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบ
ติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง  และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  
อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ  เพราะฉะนั้น    
จะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด    
บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการ
ติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา  (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความ
เชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม  เพราะผลที่
ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข การขยายขอบเขต  หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติ
หรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่
ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้การประเมินผลยังถือ
เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด       
จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่
วางแผนไว้แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้น    
หรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการ
บรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิด
จากกระบวนการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วน ต าบลเมืองเก่า  จึงต้องด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 
2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559  หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ  ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

   ๒ 
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ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย และ                 
มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนา ต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ต าบลเมืองเก่า  จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วน ต าบลเมืองเก่า ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖ 1 รอบเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖ 1 (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 
2561) เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก องค์การบริหารส่วนต าบล ทราบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผล เป็น การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนิน
โครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
ในองค์กรว่าแผนยุท ธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผล         
ที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของ แผนพัฒนา ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environments or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและ
ประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมิน ผลผลิตนโยบาย 
(policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย ( policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย 
(policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลจะช่วยท าให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และ
นโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีท่ี
เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพื้นท่ี  องค์กรภาคประชาสังคม
หรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่
ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   

 
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผน พัฒนา ท้องถิ่น และการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ
ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผน พัฒนาท้องถิ่น ไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผล 

 
 

๒.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

 
 

    ๓ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของ            
ทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี
เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประม าณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงิน
สะสมในช่วงของแผนนั้น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ / กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะ 
การติดตามและประเมินผลจะส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตาม
เป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง    

 

  
 
๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/โครงการ   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแผนงาน/โครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน/โครงการ 
6)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
7)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
8)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

 
 

  ๔ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 
 

 
 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ   

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมนผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๑๓ (๓)    

   ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมกั บประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   

 

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

 
 

  ๕ 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2564)  

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ    
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน  นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน       
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๖ 
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  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่า ได้ก าหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของต าบลเมืองเก่า  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

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

  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1617 ลงวันที่ 16 
สิงหาคม 2560  เรื่อง เผยแพร่เอกสาร ประเด็นค าถาม-แนวทางปฏิบัติในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ 1 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 081035/ว0357 ลงวันที่ 19 มกราคม   
2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในหารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า ( progress)  ประสิทธิภาพ ( efficiency) ประสิทธิผล ( effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต ( outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ ( process 
evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน

หรือไม่  และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 
 

  ๗ 
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มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  

ประชาชนมีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษา ขั้น พ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  

ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง   กลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาดลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดขีึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพิ่มมากขึ้น มีการท่องเที่ยว
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนสุดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และ
ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป   ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก 
และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้ง
ที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึก
ในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ หน่วยงาน  เช่น 
วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการ

แก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึง
การพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   

     (๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   โดย

พิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่า
มีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม ่ 

 

  ๘ 
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๕.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
มีผลกระทบต่อ ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์
เพ่ือให้เกิดการบูรณา การ ( integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได ้ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท า
ได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น ( value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และท่ีเปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1/2561,ครั้งที่ 2/2561 
๕.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม่ 

๕.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๕.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๕.๗  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
 
 

  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งต้อง ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ  ๒ ประการ  ดังนี้ 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 4 ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  

๖. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 
 

  ๙ 
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   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

ระยะที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 
    (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561) 
ระยะที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 
    (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – เดือนตุลาคม 2561) 

   (๔)  เครื่องมือ   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

   (๕)  กรรมวิธี   
  วิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่ง

เป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่  แผนพัฒนา  แผนการด าเนินงาน เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สิน
ต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพ ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูล
จากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผน พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และท่ี

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2561  แผนการด าเนิน งาน  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  
ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ  
สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
 
 
 
 
 

  ๑๐ 
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     7.1 การติดตามการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบ ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประกอบด้วยรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์  (65  คะแนน)  ประกอบด้วย  
     (1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 
     (2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 
     (3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 
     (4) วิสัยทัศน์ 5 
     (5) กลยุทธ์ 5 
     (6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 
     (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 
     (8) แผนงาน 5 
     (9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 
     (10) ผลผลิต/โครงการ 5 

รวมคะแนน 100 
 
      7.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
  การด าเนินการติดตามและประเมินผล โครงการ  โดยใช้แบบ ตามแนวทางการพิจารณาการ
ติดตามและประเมินผล โครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน หกสิบวัน นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วยรายละเอียดหลักเกณฑ์ตามตาราง  ดังนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 
5. โครงการพัฒนา (60 คะแนน) ประกอบด้วย  
     (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
     (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 
     (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
     (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 

๗. รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 

  ๑๑ 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

     (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาต ิฉบบัท่ี 12  

5 

     (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 
     (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 
     (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
          มัน่คง ม่ังค่ัง ยัง่ยืน 

5 

     (9) งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
     (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 
     (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 

รวมคะแนน 100 
 
 
 
 
 
 
 

      1.  วิธีการใช้แบบทดสอบหรือการวัดหรือแบบประเมินผล เพ่ือใช้ในการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการ/กิจกรรมพัฒนาที่มีลักษณะเป็นการอบรมให้ความรู้หรือการประชุมชี้แจง 
  2.  วิธีการสัมภาษณ์  เพ่ือใช้ในการด าเนินกาติดตามและประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม  
  3.  วิธีการสังเกต  เพื่อใช้ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการประเภทการ
ก่อสร้างหรือการด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม  ที่ตั้งอยู่ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือการบริการสาธารณะต่างๆ  
  4.  วิธีการส ารวจ  เพื่อใช้ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม  
  5.  วิธีการตรวจสอบจากการบันทึกในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  e –Plan  เพ่ือใช้ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลทุกโครงการ/กิจกรรม 
 

 
 

๑.  เพ่ือให้ทราบถึงการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒.  เพ่ือชี้ให้ เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  

ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสม
ต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓.  เพื่อให้ ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการ
เปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิเช่น  การเปลี่ยนแปลง
วัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน า
โครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

๔.  เพ่ือให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าว
เกิดจากสาเหตุอะไร  เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ
การน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

9.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
 
 

8. แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 

  ๑๒ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

๕.  เพ่ือให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างาน
ของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนให้หมดไป 

๖.  เพ่ือให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง ( strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว   
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗.  เพ่ือให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบ
ผลของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการ
หรือไม่  (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน า
โครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จและส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผล
โครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘.  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้างและปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙.  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควร
จะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย   
 
 
 

๑)  นายเรืองฤทธิ์ พันธ์วิไล ผู้อ านวยการโรงเรียน บรรหาร   กรรมการ 
๒)  นางสุธิดา  ศักดิ์รัตน์  สมาชิกสภา อบต.     กรรมการ  
3)  นางปริณาห์ธัญ บริบูรณ์ทรัพย์ สมาชิกสภาอบต.     กรรมการ 
4)  นายบัวไข แย้มสรวล  สมาชิกสภา อบต.              กรรมการ  
5)  นางอรอนงค์ เอมะรุจิ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ  
6)  นายอ านาจ  ไชยภักดี  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ  
7)  พัฒนากรประจ าต าบลเมืองเก่าผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ  
8)  นายไพบูลย์ อ้อนค าภา ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
9)  นายชาญชัย ค าดี  ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ  
10)  นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  กรรมการ  
11)  นางจิตรวดี อิงแฮม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ   กรรมการ

  
 
 
 
   
 
 

10. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลเมืองเก่า 
 
 

  ๑๓ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการ
การพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
 
 
 

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่
ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี  ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  การเข้า
สู่สังคมผู้สูงอายุ  การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง  ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน  คุณภาพการศึกษา  ความเหลื่อมล้ าทางสังคม  เป็นต้น ท าให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

แผนยุทธศาสตร์ 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

ส่วนท่ี 2 

  ๑๔ 
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๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 

 
 

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมาก
ขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและ
การให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศท้ังในปัจจุบัน
และอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก      
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ       
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต       
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ      

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้า
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕   ณ โรงแรมเชอราตันพัทยา เพื่อ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ  
ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา 
ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘  ประเด็นหลัก  ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการ  
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่
ประชาอาเซียน  ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ  ท าเนียบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซ่ึงเดิมประกอบด้วย  ๘ 
ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) ประกอบด้วย  ๔ 
ยุทธศาสตร์  ๓๐ ประเด็นหลัก  ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

         “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
วัตถุประสงค์  

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

2. นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ   

  ๑๕ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

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

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑   :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพ่ือหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย  ๙ ประเด็นหลัก ๓๓  แนวทางการ
ด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   :  การลดความเหลื่อมล้ า  (Inclusive Growth) ประกอบด้วย  ๘ ประเด็น
หลัก ๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย   
๕ ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  
ดังนี้ 

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ    เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 

4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
 

  ๑๖ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 
 
 

 

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
       พลเอกประยทุธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น       

เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกท้ังยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์  
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
และขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น  เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการ
พัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการ
บริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม รวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุกหมู่เหล่า  เห็นได้จาก 
เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารง
คงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

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

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

และพัฒนาและนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้

มีอิทธิพล  และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนิน การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า  ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่ดูแล  ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่   ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด  สนุกเกอร์  รวมทั้ง

5.  นโยบายของรัฐบาล 
บฐ   
 

  ๑๗ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มี
การซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน  ส่งเสริม  หน่วยงานที่  รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้
กลับมาเป็นคนดีของสังคม  พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ  อย่างเป็นระบบ  ด าเนินการ อย่างจริงจังในการ
ป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ  ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด  
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด  ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและ
มีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการ
รวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)   ท าการส ารวจ   ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับ
การกระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใด ๆ    
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ  

ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
 

 

  (1) แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 

ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของ

6. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
บฐ   
 

  ๑๘ 
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เศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้   ซึ่งเทศบาลต าบลเมือง
เก่านั้น  ตั้งอยู่ในภาคกลาง  การจัดท าแผนพัฒนาของเทศบาลฯ มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคกลาง  ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี ทั้งร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความม่ันคงด้าน
อาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพา
ตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  ซึ่งแผนพัฒนา
ภาคกลางมีรายละเอียดสรุปย่อ ดังนี้    

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น ส านักงาน พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาคท่ียึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 
เป็นธรรมและ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับกับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม ” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  
ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลัก
ธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที ่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

      2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

    2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ ( North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

  ๑๙ 
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  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  (1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาเสถียรภาพ
การพัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม พัฒนาการเกษตร  ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
  (2) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการ
เรียนการสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแล
สุขภาพ 
  (3) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟื้นฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (4) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
  (5) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพื่อให้มีการจัด
ระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของ
ชุมชน 

(2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและ
อุตสาหกรรม เพื่อไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของสินค้าเกษตร  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบ       
โลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ.2561 – 2564) 
 (สมุทรปราการ  ฉะเชิงเทรา   นครนายก  ปราจีนบุรี  สระแก้ว)  

วิสัยทัศน์ “ เส้นทางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
เกษตรแปรรูป ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพและ
วัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ ” 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้

มาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร

ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับสินค้าเสรี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทนและ

ยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New-S cure 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

มีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเป็น

ศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  
1. โครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า การลงทุน 

1.1 การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตามแนวชายแดนสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.2  การพัฒนาด้านการค้าและระบบ One Stop service 
1.3  การพัฒนาเครือข่ายสื่อสาร ฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ 
1.4  การพัฒนากฎหมาย ข้อตกลงที่เอ้ือต่อการค้า การลงทุน 
1.5  การวางแผนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและนิคมอุตสาหกรรม 

2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
2.1  ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2.2  ส่งเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน ภายใต้ประโยชน์

ร่วมกัน  ของกรอบความร่วมมือ 
2.3  การใช้ประโยชน์ทางภาษีจากข้อตกลงต่างๆ 
2.4  การเสริมสร้างโอกาสและจัดหาแหล่งทุนเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
2.5  การก าหนดกลไกในการบริหารและการก ากับดูแล 

3. พัฒนาความพร้อมและสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ  
3.1  การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจบริการเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
3.2  พัฒนาศูนย์ข้อมูลทางด้านการค้าและการลงทุน 
3.3  การพัฒนาขีดทักษะความสามารถของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ  
3.4  การยกระดับความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) 
3.5  การส่งเสริมการพัฒนาร่วมกลุ่มผู้ประกอบการค้าเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ  
3.6  สร้างและขยายเครือข่ายการค้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
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4. การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 

4.1  การตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
4.2  การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่ง 
4.3  อัตราการศูนย์เสียระหว่างขนส่ง 
4.4  ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
4.5  การจัดการงานด้านศุลกากร (ส่งออก/น าเข้า) 

5. พัฒนาการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่าย 
5.1  การส่งเสริมการน า IT มาเติมช่องทางการจ าหน่าย สินค้า/บริการ 
5.2  การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ (Trade Show) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน           
เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร สุขภาพและวัฒนธรรม 

1. วางยุทธศาสตร์/แผนการท่องเที่ยว 
1.1  การวางแผนและก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
1.2  การก าหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย 

2. พัฒนาระบบการจัดการการท่องเที่ยว 
2.1  การรวบรวม วิจัยและจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว 
2.2  การก าหนดขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว (Carrying  Capacity) 
2.3  สร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.4  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และบุคลากร 
3.1  พัฒนามาตรฐานมัคคุเทศก/์ผู้น าเที่ยว 
3.2  พัฒนาศักยภาพแรงงานวิชาชีพและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3.3  ส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว 

4. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการท่องเที่ยว/ทรัพยากร 
4.1  การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
4.2  การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
4.3  ยกระดับคุณภาพสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่ท่องเที่ยว 

5. พัฒนาแหล่งและกิจกรรมท่องเที่ยว 
5.1  พัฒนาเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจกรรมท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้อง 

กับความสนใจ 
5.2  จัดมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 

6. พัฒนาธุรกิจบริการการท่องเที่ยว 
6.1 การรองรับมาตรฐานที่พักและโรงแรม 
6.2 พัฒนามาตรฐานธุรกิจบริการที่เก่ียวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ 
6.3 พัฒนามาตรฐานสินค้าของฝากและของที่ระลึก 
6.4 พัฒนามาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว 

  7. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
       7.1 ประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์  
       7.2 การตลาดเชิงรุก ผ่านสื่อสมัยใหม่ ( Social Network) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรให้สอดคล้องกับ
สภาพพ้ืนที่ เพื่อให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับสินค้าเสรี 

1. การวิจัยและพัฒนา – การพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและการพัฒนาเกษตรกร 
1.1  การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ 
1.2  การวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.3  การวิเคราะห์สินค้าและความต้องการของตลาด 
1.4  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึกเกษตร 
1.5  การบริหารจัดการน้ า 
1.6  การบริหารจัดการการใช้ดิน (Zoning) 
1.7  การเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกบ ารุงดิน 
1.8  การรวมกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ 
1.9  การสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถให้เกษตรกร 

2. การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน 
2.1  การผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
2.2  การเพ่ิมผลิตภาพสินค้าเกษตร (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง) 
2.3  การรองรับมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภัยสินค้า 
2.4  การส่งเสริมการปลูกพืชพลังงาน และพืชทางเลือก 

3. การแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
3.1  มาตรฐานการผลิตเกษตรอุตสาหกรรม (GMP/HACCP) 
3.2  การท าบรรจุภัณฑ์ 
3.3  การท าตราสินค้า (Branding) และตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) 

4. การขนส่งและจัดการบริหารสินค้า (Logistics) 
4.1  การขนส่งและกระจายสินค้า 
4.2  การบริหารจัดการคลังสินค้า 
4.3  ระบบห้องเย็น 

5. การพัฒนาระบบการตลาด 
5.1  การบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
5.2  พัฒนาตลาดกลางสินค้า 
5.3  พัฒนาระบบค้าปลีก ค้าส่ง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พลังงานทดแทนและยกระดับ
มาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน เพื่อรองรับอุตสาหกรรม New-S cure 

1. การวิจัยและพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ 
1.1  การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินค้า 
1.2  การออกแบบผลิตภัณฑ์ (เชื่อมโยงนักออกแบบอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ

อุตสาหกรรม) 
2. การสนับสนุนปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต 

2.1  พัฒนาฐานข้อมูลการผลิตและการบริโภค 
2.2  พัฒนาฐานข้อมูลตลาดและปริมาณการส่งออก 
2.3  เงินทุนและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
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2.4  พัฒนาฐานข้อมูลวัตถุดิบในพ้ืนที่ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2.5  พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณูปโภค 
2.6  สร้างความรู้ความเข้าใจต่อภาคประชาชนในทางด้านอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

3. การเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ 
3.1  การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
3.2  การส่งเสริมพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 
3.3  สร้างและขยายเครือข่ายการผลิต 
3.4  การสร้างความปลอดภัยในการท างาน 

4. การเพิ่มศักยภาพและทักษะฝีมือแรงงาน 
4.1  การพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
4.2  สร้างมาตรฐานการรับรองฝีมือแรงงาน (Skill Certification) 

5. การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุนการผลิต 
5.1  การบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบ 
5.2  การพัฒนาและควบคุมมาตรฐานกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม 
5.3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Total Productivity) ได้แก่ การลดอัตราการ

สูญเสียในระบบผลิตการลดการใช้พลังงาน 
5.4  การผลิตที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Production) 

6. การสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ 
6.1  การน าผลวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาส่งเสริมการพัฒนา

อุตสาหกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6.2  การใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาสร้างมูลค่า 
6.3  การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
6.4  การสร้างตราสินค้าและตรารับรองคุณภาพ (Quality Mark) 

7. การบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 
7.1  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านขนส่ง 
7.2  การจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า 
7.3  การพัฒนาประสิทธิภาพและระบบการขนส่งและการกระจายอ านาจ  
7.4  การลดต้นทุนในการบริหารจัดการและเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 
7.5  การสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดทรัพยากร (ERP) ให้กับผู้ประกอบการ 

8. การพัฒนาระบบการตลาด 
8.1  การจ าหน่ายสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ (ปริมาณการส่งออก) 
8.2  การท าการตลาดกับผู้บริโภค (Consumer Marketing) 
8.3  การศึกษาความเป็นไปได้ของตลาดโลก เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่ม

ภาคกลางตอนกลาง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ พ้ืนฟู พัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 

เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและสังคมอย่างยั่งยืน  
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติและภัยพิบัติ 

1.1  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัดไม้ท าลายป่า 
1.2  ป้องกันการพังทลายของดิน 
1.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันดูแลป่าไม้ 
1.4  พัฒนาแผนงานป้องกันและภัยพิบัติ 

  

  ๒๔ 
-/ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 
2. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

2.1  ฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพดิน โดยเฉพาะในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
2.2  ฟ้ืนฟูสภาพป่า/ระบบนิเวศน์ 
2.3  การพัฒนา/ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า 
2.4  ส่งเสริมเกษตรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน 
2.5  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
3.1  เผยแพร่องค์ความรู้/สร้างจิตส านึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ชุมชนในพ้ืนที่ 
3.2  ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนการจัดการมลพิษ 
3.3  ส่งเสริมเกษตรกรและภาคีเครือข่ายในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ดิน อนุรักษ์ป่า 
3.4  สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลพื้นท่ีสีเขียว จัดท าระบบบริหาร

จัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
4. พัฒนาการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

4.1  พัฒนาระบบโครงสร้างการท างานเชิงบูรณาการของหน่วยงานและชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
4.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ เพื่อการบริหารจัดการ  

 ทรัพยากรธรรมชาติ 
4.3  ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าแผนงาน การบริหารและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

วิสัยทัศน์ 
  “ ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่   คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย  
    แพทย์แผนไทย   และสมุนไพรสู่สากล ” 
พันธกิจ (Mission)  
   (1) ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึด

ความต้องการและความจ าเป็นของประชาชนเป็นหลัก 
   (2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการค้าการลงทุนการอุตสาหกรรมการเกษตรการด าเนินการ

ด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพ่ือความเป็นเมืองน่าอยู่ 
   (3)  ส่งเสริมและรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้เกิดผลอย่าง

ยั่งยืน 
   (4)  พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (5)  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์รวม 
   จังหวัดเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็น

แหล่งอารยธรรมสมัยทวาราวดี และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชน
สังคมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการแพทย์แผนไทยและพัฒนาสมุนไพรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 

  ๒๕ 
-/ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคมการศึกษาให้มีคุณภาพมี
มาตรฐาน  เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

          เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านเกษตรกรรมและบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

             เป้าประสงค์ 
1. การเกษตรปลอดภัย  

          2. ช่องทางการจ าหน่ายจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน  
       3. ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่เกษตรกรรม 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตร

ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต 
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
เป้าประสงค์ 

1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับ ประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง  

2.  ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
3.  วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ  
2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัด 
    เพ่ิมข้ึน 
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็น 
    มิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของ 
    ท้องถิ่นและชุมชน 
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน 
7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษา ให้มี
คุณภาพมีมาตรฐาน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคม บนฐานแห่งความพอเพียง 

เป้าประสงค์ 

  

๒๕ 

  ๒๖ 
-/ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

1. การบริหาร จัดการงานด้านสังคมมีคุณภาพและมาตรฐาน  
2. การด าเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ  
3. คุณภาพชีวิต สุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น และชุมชนเข้มแข็ง  
4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดปราจีนบุรีได้มาตรฐาน  

    5. ประชากรในจังหวัดได้รับโอกาสทางการศึกษา จนจบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เท่าเทียมและเป็นธรรม 

    6. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี   สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมี 
  ประสิทธิภาพ  

   7. ประชากรในจังหวัดได้รับการส่งเสริมการมีงานท า 
กลยุทธ์ 

1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเครือข่ายอาสาสมัครและภาคประชาชน 
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็ก 
    เยาวชน คนพิการและผู้สูงอายุ 
4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถาน 
    รับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด 
5. เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา 
    พระมหากษัตริย์ 
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพื้นท่ี  
7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาและ  
    การบริหารจัดการที่ทันสมัย 
8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มาตรฐาน มี 

ศักยภาพ  ดึงดูด เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยว  และรายได้เข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการการตลาดประชาสัมพันธ์และปัจจัย 
            สนับสนุนการท่องเทีย่วรวมท้ังสร้างความปลอดภัยทางการท่องเทีย่ว 

2.  ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าท้องถิ่น  
3.  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.  น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
5.  พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย  

          ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาเมืองน่าอยู่ ส่ิงแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
  เป้าประสงค์ 
   1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

2. จังหวัดปราจีนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  
3. จังหวัดปราจีนบุรีมีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน 

          กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/

อุบัติเหตุของจังหวัด 

  ๒๗ 
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2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการเกิด
อุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 

3.  ก ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่  
4.  สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้างและ 
    ไม่ใช้โครงสร้าง 
6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม 
7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบ 
    บูรณาการ 
8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
11. ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน 
12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุน เพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดจน 
      สามารถปอ้งกันและบรรเทาปัญหาน้าท่วมน้ าแล้ง น้ าเค็มหนนุ 
13. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก าจัดน้ าเสีย 
15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังการปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ 
17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ 
18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิง่แวดล้อมของจังหวัด 
19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน  
22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด 
      ปราจีนบุรี 
23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย  

         ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
  เป้าประสงค์ 
   1. มีแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/ เกษตรอินทรีย์  

2. กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรใช้เป็นอาหาร ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์  
   ผลิตภัณฑ์ OTOP  
3. มีการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ  
4. มีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทย  
5. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันจากการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
2. สนับสนุนการจัดตั้งตลาดกลางสมุนไพร 

  ๒๘ 
-/ 
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3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร 
4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยร่วมกับ  
    การแพทย์แผนปัจจุบัน 
6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 

 
 

 

  วิสัยทัศน์ “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนทางสังคม ส่งเสริมแหล่ง
เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาคนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 
ยุทธศาสตร์ที่  1  :   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

                 ยทุธศาสตรที์่   2  :   พัฒนาคุณภาพชีวิตทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
              ยุทธศาสตร์ที่  3  :   ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
      ยุทธศาสตร์ที่  4  :   พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
กลยุทธ์ :      1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

      2.  สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
          3.  ส่งเสริมลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
          4.  ส่งเสริมการจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตร 
              ต่อสิ่งแวดล้อม 

                 5. รณรงค์สร้างความตระหนักในการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
กลยุทธ์ :      1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

                       2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
 3. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ 
     ทรัพย์สิน 
 4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม และส่งเสริมสังคมแห่งการ 
     เรียนรู ้
 5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
กลยุทธ์ :     1.  ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

      2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ชุมชน 
      3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
กลยุทธ์:      1.  ส่งเสริมพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามและ 
                    ประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  

๒๘ 

  ๒๙ 
-/ 
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วิสัยทัศน์ 
                  “ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ วางพ้ืนฐานความรู้และการศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจให้
พัฒนา บ ารุงรักษาประเพณีและวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเกษตรพร้อมให้การสนับสนุนผัก
กระเฉดชะลูดน้ ามีอยู่เป็นทุน เร่งเพิ่มพูนเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
   ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

               พันธกิจ    
               “พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งการคมนาคมขนส่ง น้ า ไฟ ประปา เสียงตามสายให้ได้รับ
ความสะดวกปลอดภัย ทางสังคม สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การกระจายอ านาจของท้องถิ่น ให้รู้
บทบาทหน้าที่ของอปท.พึงมีต่อประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่ให้ถูกท าลาย รวมทั้งสร้างจิตส านึก ก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ป้องกันและให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ” 
 

เป้าประสงค์ 
     1. เพ่ือพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สะดวกและปลอดภัย  
     2. เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดี 
     3. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
         สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
      4. เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภค และการเกษตรที่เพียงพอ 
     5. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร 
     6. เพ่ือให้มีสภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
   

ตัวช้ีวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  :  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ตัวช้ีวัด  :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 70   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ

       ปฏบัิติ  
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ร้อยละ 70 
 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
  ๓๐ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การ

กีฬาและนันทนาการ สืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นร้อยละ 70 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านแหล่งน้ า ร้อยละ 70 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง

และองค์กร ร้อยละ 70 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด            :  ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 70 
ค่าเป้าหมาย 

  1. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 1 ได้อย่างน้อยปีละ 10 โครงการ 
  2. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 2 ได้อย่างน้อยปีละ 20 โครงการ  
  3. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้อย่างน้อยปีละ 20 โครงการ  
  4. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้อย่างน้อยปีละ 12 โครงการ  
  5. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้อย่างน้อยปีละ  5  โครงการ  

6. ด าเนินโครงการในยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้อย่างน้อยปีละ  5  โครงการ 
กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน   
กลยุทธ์การพัฒนา : 1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม  ขนส่ง สะพาน 

    1.2 การพัฒนาระบบระบายน้ า   
    1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
    1.4 การพัฒนาหอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย 
    1.5 การพัฒนาศาลาสาธารณประโยชน์ และท่ีดินสาธารณประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
กลยุทธ์การพัฒนา :  2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ และการจัดตั้งกลุ่ม 
       2. 2 ส่งเสริมให้ความรู้ในการท าเกษตรตามหลักวิชาการ 
       2. 3 ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านคนและสังคมให้เข้มแข็ง  
กลยุทธ์การพัฒนา :  3.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การเล่นกีฬา 
       3. 2  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายา

      เสพติด  
       3. 3  ส่งเสริมการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
       3. 4  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
       3.5  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส 

  ๓๑ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
กลยุทธ์การพัฒนา :  4.1  ส่งเสริมการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

                 
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
กลยุทธ์การพัฒนา : 5.1  ส่งเสริมความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองของประชาชน 
      5. 2  การพัฒนาความรู้บุคลากรเพ่ือเสริมประสิทธิภาพการท างาน 
      5.3  การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และงานบริการประชาชนที่มี

     ประสิทธิภาพ  
      5.4  ส่งเสริม การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

              อาคาร สถานทีใ่ห้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์การพัฒนา :  6.1  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

                สิง่แวดล้อม  
                            6.2  ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย 
         6.3  ส่งเสริมการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในต าบล  
 
 
 
  ด้วยสภาพของต าบลเมืองเก่า เป็นต าบลใหญ่ มีหมู่บ้านที่ต้องดูแลถึง 21 หมู่บ้าน ประกอบ
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยต่างๆ จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

๒)  การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพ และระบบการศึกษาของประชาชน 
๓)  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
๔)  ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๕)  ก าจัดขยะมูลฝอย  และส่งเสริมการร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม  
๖)  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
 

 
 

 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้มีการก าหนดนโยบายส าหรับการบริหารขึ้นมา 

6 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 
 
1. นโยบายด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนและท่อ รางระบายน้ า 
1.2 ติดตั้งขยายเขตไฟฟ้าตามจุดหมู่บ้านที่ยังไม่ทั่วถึง และซ่อมแซม ปรับปรุงไฟฟ้ารายทาง

  ตามถนนให้สว่างตามเส้นทางคมนาคม  

10.  แนวนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

9. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Position) ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
 

  ๓๒ 
-/ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

1.3 ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบน้ าประปาให้สะอาดได้มาตรฐานสามารถใช้อุปโภคบริโภค 
1.4 สร้าง ซ่อมแซม ศาลาสาธารณประโยชน์ 
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน การติดตั้งโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หอกระจายข่าว 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพให้ประชาชนทุกกลุ่มหมู่บ้านในต าบล ให้มีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.2 ส่งเสริม ด้านการค้า หาการให้กับกลุ่มอาชีพ 
2.3 ส่งเสริมการท างานหัตถกรรมฝีมือในต าบลให้ประชาชนมีรายได้เสริม ส่งเสริมให้ 

  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการท าการเกษตรตามหลักวิชาการ  
2.4 ส่งเสริมกองทุนหมุนเวียนและกลุ่มออมทรัพย์ 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
3.1 สนับสนุนวางกรอบโครงสร้างการศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจน

  สามารถเทียบเท่าโรงเรียนเอกชนพร้อมทั้งสนับสนุนหลักสูตรการเรียนการสอนแบบสอน 
  ภาษา ไทย-อังกฤษ ให้เยาวชนนักศึกษาสามารถน าไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูง  

3.2 ส่งเสริมการเล่นกีฬา สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในทุกหมู่บ้านและจัดให้มีการแข่งขันกีฬาใน
  ต าบลเมืองเก่าอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจที่ดี รู้รักสามัคคี 
  ห่างไกลยาเสพติด  

3.3 จัดท ามาตรการรณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้วย การ
  ด าเนินกิจกรรมที่พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปลูกจิตส านึกที่ดี ให้ความรู้และสร้างความ 
  ตระหนักเก่ียวกับภัยยาเสพติดในสถานศึกษา สถาบันครอบครัวและชุมชนอย่างจริงจังและ
  ต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่เป็นอนาคตส าคัญของชาติอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  อย่างปลอดภัย  

3.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วย
  โรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จะปรับปรุงระบบการโอนเงินเข้าบัญชีให้
  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จะให้เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
  เป็นผู้รับผิดชอบน าเงินไปมอบให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้พิการถึงบ้าน  

3.5 ส่งเสริมศูนย์อนามัยในต าบลเมืองเก่า เพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
3.6 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ดูแลความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์ บูรณะศาสนสถานปลูก 

  จิตส านึกให้ชาวบ้านอนุรักษ์ บ ารุงศาสนา  
3.7 ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณี 
 
4. นโยบายการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
4.1 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ า เช่น หนองน้ า บึง เพ่ือภูมิทัศน์ที่สวยงาม กักเก็บน้ าใช้ในการ

  อุปโภคและท าการเกษตร และแยกจัดสรรแหล่งน้ าให้สัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง  
4.2 ขุดลอกคลอง ที่ตื้นเขิน ที่ขวางทางน้ า และท าฝายกักเก็บน้ าใช้ในฤดูแล้ง 
 
5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
5.1 จัดให้มีการอบรม จัดสัมมนา แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า เพื่อให้

  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความคิดที่สร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท างานได้
  อย่างมีประสิทธิภาพบริการกับประชาชนด้วยรอยยิ้มและรวดเร็ว 

  ๓๓ 
-/ 
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5.2 ส่งเสริม ปรับปรุงการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ให้ประชาชนทุก

  ภาคส่วนได้เข้าร่วมรับฟังในการประชุมพิจารณางบประมาณทุกครั้งเพ่ือความโปร่งใส  
5.3 ส่งเสริม รณรงค์การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยทุกระดับ จัดตั้งองค์กรให้ความรู้

  ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับระบอบการบริหาร การปกครองแบบประชาธิปไตย เพ่ือให้
  ประชาชนได้ตระหนักถึงท่ีมาและความส าคัญของประชาธิปไตยท าให้ประชาชนตื่นตัวในการมี
  ส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  

5.4 ก่อสร้าง ปรับภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า จัดระเบียบสถานที่  
  เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงาน  

5.5 จัดสรรงบประมาณเตรียมพร้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในต าบลที่ประสบภัยพิบัติทาง
  ธรรมชาติ  

5.6 จัดตั้งหน่วยอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร) ดูแลและรักษาความปลอดภัยใน
  ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบลเมืองเก่า  

5.7 ปรับปรุง แก้ไข นโยบายการบริหาร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือประโยชน์ของ 
  ประชาชนในต าบลเมืองเก่า  

 
6. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดตั้งองค์กรเพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ

  สิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้ประชาชนเกิด
  จิตส านึก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในต าบลของตนเอง  

6.2 ท าแผนการจัดการ บริหารการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในต าบลเมืองเก่า เช่น บ่อทราบ 
  บ่อดิน และอ่ืนๆ  

6.3 แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยการท าลายขยะมูลฝอยที่ถูกวิธีเพ่ือไม่ให้เป็นพิษต่อ 
  สิ่งแวดล้อม  

6.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าให้เป็นระเบียบ เช่น
  แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๓๔ 
-/ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 

โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ประจ าปี 2561  

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางเรณ ู 
            
6,000.00         √    

   จันทรส ถึงบ้านนางวัง แก้วก าแพง หมู่ที่ 21    
 

        

2  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังจากทางแยกบ้านนายบุญเลิศ  
           
12,100.00         √    

   ถึงที่นานายมาโนชย์ หมู่ที่ 17    
 

        

3  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านหนองรี-บ้านเลียบ  
         

184,900.00         √    

   หมู่ที ่22    
 

        

4  โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนดินลูกรังข้างที่สาธารณะ  
         

147,300.00         √    

   ปุาช้า หมู่ที่ 7    
 

        

5  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง ซอยข้างศาลาประชาคม 
           

49,300.00         √    

   หมู่ที ่6    
 

        

6  โครงการก่อสร้างรางน้ ากลางหมู่บ้าน หมู่ที ่10  
           
37,000.00         √    



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

                
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

7  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังจากคอกวัวนายสุนันท์-บ้าน  68,000.00         √    

   นายสมพร ทองแท้ หมู่ที่ 4    
 

        

8 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบ้านนางจัน คิมมาบล หมู่ที ่18 90,600.00         √    

9 โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังซอยบ้านนางมะล ิเสาว์ใจ หมู่ที ่18 113,300.00         √    

10 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จากทางรถไฟ-บ้านผู้ใหญ่อ านวย เรืองทรัพย์ หมู่ที่ 12 45,300.00         √    

11 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังคุ้มบ้านทางโค้ง หมู่ที่ 6 481,000.00         √    

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากโรงแรมพลอย 437,000.00         √    

  อิน(ต่อจากเดิม)-สามแยกบ้านนางออง หมู่ที่ 13   
 

        

13 โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังจากถนน 304-บ้านนางมา  59,500.00         √    

   ตะเภาพงษ ์หมู่ที่ 6              

14 โครงการปรับปรุงเสริมดินลูกรังถนนซอยอยู่ยิ่งเจริญ จากบ้าน 112,100.00         √    

   นางทองจันทร์ ค าดี-คลองส่งน้ า หมู่ที่ 14 บ้านท่าข่อย              
 
 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้าน 
         

229,000.00         √    

   นางสนธยา สาปูอง บ้านนายแสน เขียวทน หมู่ที ่21    
 

        

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสมคิด  119,000.00         √    

   ตั้งวรกุล บ้านนางสุชีวา หมู่ที่ 21    
 

        

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยิ่งเจริญ 354,000.00         √    

   จากบ้านนายสงวน เอื้อเฟ้ือ -บ้านนางทองจันทร์ ค าดี หมู่ที่ 14    
 

        

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางอุไรพนมเพลิง หมู่ที่ 9   178,000.00         √    

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนน- 216,000.00        √    

   พระทรายจากบ้านนายล้น มีคาม หมู่ที่ 8              

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน 
         

142,000.00        √    

  นายด า ธรรมมา หน้าบ้านนายค ากอง พิมพ์ประสิทธ์ิ หมู่ที่ 5   
 

        

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน 
         

216,000.00        √    

  นายปรีชา นางสูงเนิน หมู่ท่ี 6             



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 

 
 

       ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

22 โครงการขุดลอกรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าภายในต าบล 
           

250,000.00           √  

   เมืองเก่า    
 

        

23 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในต าบล 
           

100,000.00           √  

   เมืองเก่า    
 

        

24 โครงการซ่อมบ ารุงรักษาผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
           

100,000.00           √  

   ภายในต าบลเมืองเก่า    
 

        

25 โรงการซ่อมบ ารุงรักษาผิวจราจรถนนลูกรังภายในต าบลเมืองเก่า 
           

100,000.00           √  

                

รวม   25 โครงการ 

        

        

        



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัต ิ
         งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1 โครงการเดินตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ 200,000.00          √  

  
 

        
 

  

                

รวม   1  โครงการ 
 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
             

70,000.00           √  

2 โครงการฝึกอบรมวัคซีนปูองกันเด็กจมน้ า    50,000.00           √  

3  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ าป ี2561  
         
510,000.00  

             
387,452.00     √      

4  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ส าหรับนักเรียนสังกัดส านักงาน         896,782.00         √    

  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)             

5  โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ส าหรับศพด.4 ศูนย์ สังกัด  
        
258,687.00  

           
210,290.27  

  
 √  

   อบต.เมืองเก่า             

6  โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับเด็กของศพด.4 ศูนย ์        661,500.00  
            
337,500.00       √    

  สังกัด อบต.เมืองเก่า             

7  โครงการค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ส าหรับเด็กของศพด.  
           
229,500.00  

             
229,500.00     √      

  4 ศูนย์ สังกัด อบต.เมืองเก่า             

8  โครงการอุดหนุนอาหารโรงเรียนสังกัดงานคณะกรรมการศึกษา  
           
100,000.00  

             
936,000.00       √    



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

   ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จ านวน 3 แห่ง      
 ****โอนเพิ่ม 
720,000 บาท        

        ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

9 โครงการจ้างพ่นฉีดหมอกควัน 
             

37,800.00           √  

10 โครงการรณรงค์วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
             

60,000.00         √    

11 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามงานสาธารณสุข 
           

420,000.00         √    

   ตามแนวทางพระราชด าร ิ       
 

    

12 โครงการจัดงานต่างๆ 
           

500,000.00  
             
575,118.00  

 
   √    

        
 **** โอนเพ่ิม 
2,974 บาท  

 
    

13 
โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

           
250,000.00  

               
58,756.00     √      

14 โครงการปกปูองสถาบันส าคัญหลักของชาต ิ
             

90,000.00           √  

                



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

15 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.เมืองเก่าเกมส์ต้านยาเสพติดและโรคเอดส ์
           
370,000.00           √  

   ครั้งท่ี 19              

16 โครงการอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีในการ 
             
20,000.00           √  

   จัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2561              

ยุทธศาสตร์ที ่3  การพัฒนาคนและสังคมให้เข้มแข็ง 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

17 โครงการอุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีในการในการ 
                

5,000.00           √  

  จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 

  
 

  
 

  

   เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 63 ปี              

18 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานประเพณีสงกรานต ์       325,000.00       √      

19 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ        150,000.00            

20 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานประเพณีลอยกระทง        325,000.00       √      

19 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดงานประเพณีหล่อเทียน        150,000.00           √  

   เข้าพรรษา หมู่ 4,22              

20 โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสืบสานประเพณีก่อพระเจดีย ์          30,000.00       √      

   ทรายหมู่ 13              



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

21 โครงการอุดหนุนวัดสว่างอารมณ ์หมู่ 12 
             

40,000.00       √      

   เพื่อจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน              

รวม   21  โครงการ 

        

        

        
ยุทธศาสตร์ที ่4  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1 โครงการขุดลอกคลองหนองร ี
        

1,500,000.00  - - - -  √  

    
 

  
 

  
 

  

รวม   1  โครงการ 

        

        

        

        

        



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1 
โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย 

             
50,000.00           √  

2 โครงการอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มเติมประสิทธิ- 450,000.00  155,236.00     √      

  ภาพการปฏิบัติงาน 

 
  

 
  

 
  

3 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วน 

             
50,000.00           √  

  ต างาน ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

 
  

 
  

 
  

4 
โครงการจัดตั้งจุดบริการประชาชน 

           
100,000.00  

               
20,150.00  

  
 √      

5 
โครงการจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยบริเวณที่ท าการ อบต.เมืองเก่า 

           
216,000.00  

               
36,000.00  

  
 √      

6 
โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดภายใน อบต.เมืองเก่า 

           
532,000.00  

             
155,800.00  

  
 √      

 

 
 
 
 
 

      

        



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
           งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

7 
โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 3 ชุด ส านักปลัด 

           
44,400.00           √  

8 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจกสองช้ัน 45,400.00           √  

  จ านวน 6 หลัง และตู้เก็บเอกสารชนิดบานทึบ จ านวน 2 หลัง 

 
  

 
  

 
  

   ส านักปลัด  
 

  
 

  
 

  

9 
โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็นน้ าร้อน จ านวน 2 เครื่อง ส านักปลัด 

             
10,000.00           √  

10 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์จ านวน 3 ชุด ส านักปลัด 

           
100,000.00    

  
     √  

11 
โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลนนทร ี

             
15,000.00    

  
     √  

12 
โครงการด าเนินการเลือกตั้ง 

           
900,000.00    

  
     √  

13 
โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี จ านวน 5 ชุด กองคลัง 

             
52,800.00    

  
     √  

14 
โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อนแบบมือผลัก 6 ตู้ จ านวน 1 หลัง กองคลัง 

             
57,800.00    

  
     √  

 
 

      



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

     งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

15 
โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลกองคลัง 

             
11,000.00  

               
11,000.00     √      

16 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 ชุดกองคลัง 90,000.00           √  

17 
โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 

             
50,000.00           √  

18 
โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 

           
136,000.00  

               
20,400.00  

  
 √      

19 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการปูองกันและบรรเทา 

             
50,000.00  

               
46,996.00  

  
 √      

   สาธารณภัยในสถานศึกษา              

20 
โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทย ุ

             
84,000.00    

  
     √  

21 
โครงการจัดซื้อและติดตั้งเสาอากาศวิทยุแบบประจ าที ่

          
200,000.00    

  
     √  

                

22 
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองการศึกษา 

             
16,000.00    

  
     √  

 
 

      



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

     งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

23 
โครงการวางและปรับปรุงผังเมืองรวม 

             
50,000.00           √  

24 โครงการจัดซื้อเครื่องแต่งกายคนงานประจ ารถบรรทุกขยะ และ 40,000.00           √  

  พนักงานประจ ารถกระเช้าฯลฯ 

 
  

 
  

 
  

25 
โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น 

           
200,000.00           √  

  ซ่อมแซมสถานีสูบน้ า, ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาผิวทางลาดยาง ยางหิน 

 
  

 
  

 
  

   AC              

26 
โครงการจัดซื้อล้อวัดระยะทางดิจิตอล 

                
6,000.00    

  
     √  

27 
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 

             
15,800.00    

  
     √  

   จ านวน 2 เครื่อง กองช่าง              

28 
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน 

           
160,000.00  

               
54,697.10  

  
 √      

                

รวม   28  โครงการ 



 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมอืงเก่า 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          งบประมาณ   งบประมาณ   งบประมาณ   การด าเนินการ  

ที ่  โครงการ/กิจกรรม   ที่ต้ังไว้   ที่เบิกจ่าย   คงเหลือ   แล้ว   อยู่ระหว่าง   ยังไม่ได้  

     (บาท)   (บาท)   (บาท)   เสร็จ   ด าเนินการ   ด าเนินการ  

1 โครงการบริหารจัดการขยะตามนโยบายรัฐบาล 
           

150,000.00           √  

        
 

  
 

  

2 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก 
           

354,900.00    
  

     √  

        
 

  
 

  

        
 

      

3 โครงการ รักน้ า รักปุา รักแผ่นดิน 
             

50,000.00  
                 
4,076.00  

  
 √      

                

4 โครงการจ้างเหมาก าจัดผักตบชวา 
           

400,000.00  
             
188,593.92  

  
 √      

                

รวม 4  โครงการ 

รวมท้งสิ้น  79 โครงการ 
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สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผล 
  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561)  ขององค์การบริการส่วนต าบลเมืองเก่า ดังนี้ 
 

  ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 
     1) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน  172 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน    25 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน     0 โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 

     2) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ น้อมน าหลักปรัชญา 

  เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน    12 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน      1 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน     0 โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ   0.00 

 

       3) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้  
  เข้มแข็ง  
    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน    49 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน    21 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน    7 โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ   33.33 

 

    4) ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า  
    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน    30 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน     1 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน      -   โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ  0.00 

 

       5)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน    50 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน     28 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน      8 โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ  28.57 
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     6)  ผลการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    โครงการในแผนพัฒนาประจ าปี 2561  จ า นวน    14 โครงการ  
    โครงการที่ได้รับงบประมาณเพ่ือด าเนินการ จ า นวน     4 โครงการ  
    โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน     2 โครงการ  
        คิดเป็นร้อยละ  50 
 

2. ปัญหาและอุปสรรค 
   
ผลการด าเนินงานในช่วงครึ่งปีแรก ยังคงล่าช้าขอให้ทางแต่ละส านัก/กอง เร่งการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานปี 2561 หากติดปัญหาในการด าเนินการให้ท าด าเนินการแจ้งและหาแนวทางแก้ไขกันต่อไป 
 

 
 

 
 
 
 

 
 


