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ส่วนท่ี1 
บทน ำ 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6    พ.ศ.
2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ส่งผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆเพ่ิมมากขึ้นทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและด้าน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้นแต่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัดทั้งทรัพยากรบุคคลงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  
จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหน้ำที่จัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถ
ตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมี
ความส าคัญ    5 ประการคือ 

1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
2)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร 
3)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
4)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนและ 
5)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
ดังนั้น  การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ส าหรับอนาคต  เพื่อให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้นแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานรวมถึง
“ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไรเพ่ือน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขขยายขอบเขตหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่“กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึงกิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานหาก
ไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วงค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่
ก าหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นเกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน
กับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกันข้าหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแล้วจะก่อให้เกิด 

 
                // ประสิทธิภาพ... 
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ประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุ
เป้าหมายของโครงการต่างๆการระบุปัญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถใน
การเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมายการติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆในโครงการและการเสนอ
วิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ
นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ
ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบก
รับภาระต้นทุนท่ีสูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใดบางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียง
คนเดียวโดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตาม เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะ
เลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ“กำรประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตามเพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการขยายขอบเขต
หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่
ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไรอันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร
น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความ
สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใดซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไปนอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสิน
คุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกใน
การตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่น
จะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยใน
ท้องถิ่นเพราะว่าการด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและท่ีได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วน
เป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วย แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาห้าปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ12 และ ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 

 
                                       // วันรายงานผล. 
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วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี         
 ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จาก
การติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมิ นทั้งแผนงาน

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้
เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างาน
เพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไรเป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนา  แผนพัฒนาห้าปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ใน
รูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  
ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็น
การวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาห้าปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย 
(environmentsor contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ (implementationprocess) การประเมินผลิตนโยบาย (policyoutputs) การประเมิน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ
กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือ
ในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่
พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล
หนว่ยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 

 
 

 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี และการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  การจ่ายขาดเงินสะสม 
 

                                   // งบประมาณ... 

1.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

2.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
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งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการ
ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้างบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 22ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดท า
งบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้ 

หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 4  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

1)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และต้องไม่
มีลักษณะเปน็เงินทุนหมุนเวียน 

2)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน
อุดหนุน 

3)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้อง
ด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

4)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ข้อ 25 ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  
บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบจุดแข็ง ก็ตอ้งเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 

 
         // พยายาม... 
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พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุง
ให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน 
โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
ติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง  

 
 

 
1) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
2) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
3) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
4) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
5) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
6) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
7) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
8) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
9) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 
 

 
ขั้นตอนที่ 1 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 28  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท า

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
 

                           // กรรมการ...   

3.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

4.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
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กรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 6 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ 2 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ข้อ 29 (1)   

ขั้นตอนที่ 3 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 29 (2) 
ขั้นตอนที่ 4 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (5)  

ขั้นตอนที่ 5 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ข้อ 13 (5)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                // ผังข้ันตอน 
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// 5. กรอบและแนวทาง 

ผังขั้นตอนกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ประกำศผลกำรติดตำมและประเมนิผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบใน
ที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและ
ประเมินผลดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดย

อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้งภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 

คณะกรรมกำร
ติดตำมและ
ประเมินผล

แผนพัฒนำท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำร

ท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือ
ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังนี้   

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797  ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 

คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โดย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

5.1กรอบเวลำ ( time&timeframe)  ควำมสอดคล้อง ( relevance)  ควำมพอเพียง (adequacy)  
ควำมก้ำวหน้ำ (progress) ประสิทธิภำพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output) กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร(processevaluation) มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(1)  กรอบเวลำ (time &timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(2)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความ
ต้องการของประชาคมและชุมชน 

(3)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น  

 
      // (4) ความก้าวหน้า... 

 

5.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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(4)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
1)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด มีแหล่งน้ าใน
การเกษตรพอเพียง 
   2)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น  มีที่อยู่
อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

3)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท            
4)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจการพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ิม
มากขึ้น ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

5)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่เป็น

พิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเสียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
6)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไปประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และ
ความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(5)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มี
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมมีการปรับปรุงหรือไม ่

(6)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  มี

ผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
 

 //(7) ผลลัพธ์... 
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(7)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งส่งผลไป

ถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(8)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (processevaluation) 

  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร 
สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 

5.2  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบันโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น การ
วิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning 
functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน   

5.3  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561–2565)  

5.4 ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

5.5 สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
5.6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
5.7 เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.8 เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
                                                                                                          

  // 6. ระเบียบ... 
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 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้องก าหนดวิธีการ
ติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ประการ  ดังนี้ 

6.1  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มี
องค์กระกอบ  4  ประการดังนี้ 
  (1)  ผู้เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล  ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบ
โครงการ     
  (2)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ 3 ข้างต้น) 
  (3)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งภายในเดือนธันวาคม 

(4)  เครื่องมืออันได้แก่  
เครื่องมือ  อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิง
คุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบ
วัดคุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ
แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงานเพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์ โดย
รูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(5)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลง
นามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สิน
นั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  

 
 
 
 

           // 6.2 วิธีในการ... 

6.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
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6.2วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(1)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล 

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ
โครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 

(2)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แผนการด าเนินการ  

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่ายภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน   เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
  
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 

7.1  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(1)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0810.2/ว 0600 

ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (2)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1 แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

7.2  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน

ความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลภาพรวม
 7.3 กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจ
มอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความ
เหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
 

    // 8. ประโยชน์... 
 

7.  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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1) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
2)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ  ทรัพยากร

ที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน 
การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนว
ทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น 

4)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  
เพ่ือน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ยิ่งขึ้น 

5) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบ
ข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความกระจ่างชัด  
เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

6)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อน
ที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การ
พัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน านโยบาย
ไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่  (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 
ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สองคือ
ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและ
ผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ) 

8)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผล
เพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง   

9)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้
ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติ
โครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่า
โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย  

 
 
 

                      // 9. คณะกรรมการติดตาม... 
 

8.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
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1)  ร้อยตรีธงชัย  เรืองศรี       ผู้แทนประชาคม   ประธานกรรมการ 
2)  นายณัฐพงษ์  พลพิทักษ์ สมาชิกสภา อบต.             กรรมการ 
3)  นางณัชณพ  ขอดทอง สมาชิกสภา อบต.    กรรมการ    
4)  นายนฤมิตร  จันทรา ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
5)  นางสาวจุฬารัตน์  ศุภศรีวัฒนะ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
6)  นางสาวพนาขวัญ  แสงจันทร์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กรรมการ 
7)  นายวุฒิพงษ์  ขุมทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
8)  นางน้ าผึ้ง  ปลูกสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
10) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด     กรรมการ 
11) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด    กรรมการ 
12) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป       กรรมการ 
13) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                // ส่วนที่ 2... 
 
 
 
 
 
 

 

9.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
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ส่วนท่ี 2 
 
 
 
 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง
ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา 
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และ
การหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 

1.1 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563    (1 ตุลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2563)  คือกำรประเมินผลในเชิงปริมำณโดยใช้แบบ
กำรติดตำมและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน (Performance  Indicators) ดังนี้ 

 1.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือ
ประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะ
เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output)  และผลกระทบ 
(impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไข
ส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (keystakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี ้
เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป 
การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาด
จากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว้หรือไม่หรืออาจมีการประเมินแนวลึก                                   (in 
– depthevaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น 

  

2.  ควำมส ำคัญของกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 
2.1  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม่ส าเร็จเพราะเหตุใด

ประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม 
                                                                                                                    

// 2.2 สามารถ...                                                                                                                

กำรติดตำมและประเมนิผล 
 

1. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ.2563
งบประมำณ พ.ศ.2562  
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2.2  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหาวิธีการ
แกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณหรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประ
โยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
2.4 เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรรเงิน

รางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุ้นใหขาราชการ
ท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม 

 
3.  วัตถุประสงค์ในกำรใช้แบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน 

3.1  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
3.2  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
3.3  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

4.  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมแบบตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำน  
4.1ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4.2  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
4.3  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
4.4  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

1.2 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล 

  1. กำรก ำหนดตัวบ่งชี้กำรปฏิบัติงำนคะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 
     (1)  แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565)   
       ตัวบ่งชี้ที่  1  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (5  คะแนน)X)X) 

          ตัวบ่งชี้ที่  2  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) (5  คะแนน)  
    (2)  กำรน ำแผนไปปฏิบัติ  
        ตัวบ่งชี้ที่  3 :  การประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

            2565) (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่  4 : การด าเนินโครงการ (5 คะแนน) 
 ตัวบ่งชี้ที่  5 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (5  คะแนน) 

 2.  ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ีคะแนนเต็ม  25  คะแนน  ดังนี้ 
  คะแนน  25  คะแนน    =  ดีมาก 
  คะแนน 15   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
  ต่ ากว่า   10   คะแนน  =  ต้องปรับปรุง 

 
// ตัวบ่งชี้ที่ 1...        

.        
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1   :  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)       ได้  5  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 8 – 9  ขั้นตอน   ได้  4  คะแนน 
  มีการด าเนินการ 6 – 7  ขั้นตอน   ได้  3  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง 6  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 : ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

ล ำดับ
ที ่

กำรด ำเนินกำร 
มีกำรด ำเนินกำร 

(ใส่เครื่องหมำย ) 
1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ

รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 

2 คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
3 คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 – 2565) 

 

4 มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5 มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
6 มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
7 มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
8 มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
9 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  

10 ผู้บริหารประกาศใช้แผนพีฒนาท้องถิ่นได้ทันภายใน 15 มิถุนายน  พ.ศ. 
2562 

 

มีกำรด ำเนินกำรครบ  10  ขั้นตอน   
 
 

// ตัวบ่งชี้ที่ 2... 
 



18 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)   
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นกำรพิจำรณำกำรจัดท ำแผน  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา          100   คะแนน  ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา    90 – 99   คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา    80 – 89   คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า    80   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2   :  คุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   3. 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

....3...คะแนน 82.23 

 
รำยละเอียดผลประเมินคุณภำพของแผน 

แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.45 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 7.11 
3.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 55.67 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.89 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.11 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 4.89 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.89 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
     3.8  แผนงาน (5) 4.78 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.11 

รวม 100 82.23 
 

 // แนวทาง... 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้อง
แผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1. ข้อมูลสภำพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  
(1)ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพเช่นที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ต าบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศลักษณะของ
ดินลักษณะของแหล่งน้ าลักษณะของไม้/ 
ป่าไม ้ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขตการ
ปกครอง การเลือกตั้งฯลฯ 

20 
(3) 

 
3 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครองเช่นเขตการ
ปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากรเช่นข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากรและช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคมเช่น การศึกษา
สาธารณสุขอาชญากรรมยาเสพติดการสังคมสงเคราะห์ 

(2) 2 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐานเช่นการคมนาคม
การขนส่งการไฟฟ้าการประปาโทรศัพท์ฯลฯ 

(2) 1.89 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจเช่นการเกษตรการ
ประมงการปศุสัตว์การบริการ การท่องเที่ยวอุตสาหกรรม
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงานฯลฯ 

(2) 2 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมเช่นการ
นับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอ่ืน ๆ 

(2) 2 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 2 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 1.67 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่นรูปแบบวิธีการและการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) 2.89 

// ประเด็น... 
   



20 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1)การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่นรวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand 4.0 

20 
(5) 

 
4.11 

(2)การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 0 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคมเช่นด้านแรงงานการศึกษา
สาธารณสุขความยากจนอาชญากรรมปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยีจารีตประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น 

(3) 0 

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือนการส่งเสริมอาชีพกลุ่มอาชีพกลุ่มทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆสภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 0 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 0 

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

(๓) 3 

                     
 

 // ประเด็น....
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศำสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๖๐ 
(๑๐) 

 

 
8.89 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 
 

9.11 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕) 4.89 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้อง
ท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีจะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

(๕) 4.89 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕) 5 

 
// ประเด็น....
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

3. ยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะ
น าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงาน
ที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕) 4.78 

๓.๙ ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด /แผนพัฒนาจั งหวั ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4.11 

รวมคะแนน 100 82.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 // ตัวบ่งชี้ที่ 3... 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3 :  กำรประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด :  กำรด ำเนินโครงกำร  คะแนนเต็ม 5 คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน   ได้  5  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  90 – 99  คะแนน  ได้  4  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  80 – 89  คะแนน  ได้  3  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  80  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลกำรติดตำมและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3 :  กำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   3. 

แผนพัฒนำ กำรติดตำมและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

100  คะแนน 86 

รำยละเอียดผลประเมินคุณภำพของแผน (พ.ศ.2561 – 2565)  
แนวทำงกำรพิจำรณำติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 

ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 9.89 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 7.33 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 7.33 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 7.56 
5. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย 60 54 
   5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
   5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 5 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 4.22 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 0 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 5 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 5 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 5 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.89 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (5) 4.78 

รวมคะแนน 100 86 
 

          // แนวทางเบ้ืองต้น... 
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แนวทำงเบื้องต้นในกำรให้คะแนนแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำม

สอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, 
ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐ 9.89 

 

 

๒. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริง
ตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ 7.33 

๓. กำรประเมินผลกำรน ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้
การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) 
โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 7.33 

 
 

// ประเด็น... 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงำนและยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration)กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลัก 

๑๐ 7.56 

๕. โครงกำรพัฒนำ 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 
 

 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ 
ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 
 

 
 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการ
ต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้อง
ไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวน
เท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลา
ด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

 
 

// ประเด็น... 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 2๐ ปี 

 
 

 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนา
เสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
(๕) 
 
 
 

 

 
5 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 

 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่
รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) การรองรับ
การเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 4.22 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// ประเด็น... 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

5 โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท าน้อย ได้
มากเช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิต
สินค้า ไปสู่การเน้น  ภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ  

 
(5) 

 

 

0 

 

5.7 โครงการสอดคล้องกับ    
 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 
 
 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(5) 5 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการเสริมสร้าง 
ให้ประเทศชาติมั่นคงมั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

 

 
 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการเป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
ซึ่งมีลักษณะที่จะท าให้ท้องถิ่นมีความม่ันคงม่ังคั่ง
ยั่งยืนเป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(5) 5 

 
 
 
 
 
 

// ประเด็น... 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

 ๕. โครงกำรพัฒนำ (ต่อ) 
 5.9 งบประมาณมีความ 
 สอดคล้องกับเป้าหมาย    
 (ผลผลิตของโครงการ) 
 

 
 

 
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (1) 
ความประหยัด(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency)(3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนา
ท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติ(Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

 
(5) 

 

 

5 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใส 

(5) 
 
 
 

5 
 
 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด 
 (KPI)และสอดคล้องกับ 
 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า 
 จะได้รับ 

 
 
 

มีการก าหนดดัชนีตัวชี้วัดผลงาน (Key 
Performance Indicatoe : KPI) ที่สามารถวัดได้
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่
ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)  

(5) 4.89 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง(1)มีความเป็นไปได้และมี
ความเฉพาะเจาะจงในการด าเนินงานตามโครงการ
(2)วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้
(3)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได้(4)เป็น
เหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อ
การบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.78 

 รวมคะแนน 100 86 
 
 
 
 
 

// ตัวบ่งชี้ที่ 4... 
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ตวับ่งชี้ท่ี  4 :  กำรด ำเนินโครงกำร  
เกณฑ์กำรประเมิน  :  กำรด ำเนินโครงกำรคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50  ได้  5  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40  ได้  4  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป  ได้  3  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ 30  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลกำรติดตำมและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4 :  กำรด ำเนินโครงกำร 
คะแนนเต็ม   5 
คะแนนที่ได้   0. 

กำรด ำเนินกำร 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ทั้งหมด 

 

จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่
ด ำเนินกำร 

ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561– 2565) 483 82 16.98 0 
 
หมำยเหตุ  :  ค ำนวณร้อยละจำกแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) (เฉพำะปีงบประมำณ พ.ศ.2563) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5 :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน  :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้นคะแนนเต็ม  5  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ    ได้  5  คะแนน 
  มีผลกระทบ  1  โครงการ   ได้  4  คะแนน 
  มีผลกระทบ 2 – 3  โครงการ   ได้  3  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า 3  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 
 

 ผลกำรติดตำมประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5 :  ผลกระทบหรือควำมเสียหำยจำกกำรด ำเนินโครงกำร 

คะแนนเต็ม   5    
คะแนนที่ได้   5   . 

โครงกำรที่ด ำเนินกำร 
จ ำนวน
โครงกำร 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ  
(ปีงบประมาณ 2563) 

82 ไม่มีผลกระทบ 5 

 
 
 
 
 
 
 

                                     // สรุปผล... 
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       สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ 
ล ำดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1 ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 5 5 
2 คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 5 3 
3 การประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา 

(พ.ศ.2561 -2565) 
5 3 

4 การด าเนินโครงการ 5 0 
5 ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 5 5 

รวมคะแนน 25 16 
ข้อคิดเห็น  

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  16  คะแนน    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// ส่วนที่ 3...  
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ส่วนที ่3 
 
 
 

 

 

 
1.1 สรุปคะแนนประเมินยุทธศำสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการประชุมคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 

 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.  ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19.45 
2.  กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 20 7.11 
3.  ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 60 55.67 
     3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 8.89 
     3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 9.11 
     3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 9 
     3.4  วสิัยทัศน์ (5) 4.89 
     3.5  กลยุทธ ์ (5) 4.89 
     3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 5 
     3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 5 
     3.8  แผนงาน (5) 4.78 
     3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.11 

รวม 100 82.23 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 // ข้อมูลสภาพท่ัวไป... 
 

 

 

 

ผลกำรวิเครำะห์กำรตดิตำมและประเมินผล 

1. ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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 1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
       1.ด้ำนกำยภำพ 
  1.1  ที่ตั้ง 

ประวัติต ำบลไม้เค็ดและควำมเป็นมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  เดิมมีต้นเค็ดอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งมีลูกคล้ายลูกฝรั่งมีหนามยาวมาก มีใบเล็กๆ คนโบราณเลยใช้
ชื่อต้นเค็ด  เป็นชื่อต าบลกว่า  100 ปีมาแล้ว  ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล เมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2539 ที่ท าการ อบต. ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านแหลมหินปัจจุบันมี 12  หมู่บ้าน จ านวน 4,529 หลังคาเรือน 
ประชากรรวม 12,063  คน  แยกเป็นชาย 6,471  คน  แยกเป็นหญิง 5,592  คน ( ณ เดือน พฤษภาคม 
2562)   

 ต าบลไม้เค็ดอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเมืองปราจีนบุรีตั้งอยู่เลขท่ี  111/1  หมู่ที่  1  ต าบลไม้เค็ด  
อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินถนนสุวินทวงษ์สาย  319  และมีถนนสุวรรณ
ศรสาย  33  พาดผ่าน  ห่างจากอ าเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ  9  กิโลเมตร  ตั้งอยู่หน้าศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุรี  มีพื้นท่ีทั้งหมด  32.650  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ 20,406.25  ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่
ข้างเคียง ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลายและ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
  ทิศใต้  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี 
  ทิศตะวันออก ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี  
  ทิศตะวันตก  ติดต่อองค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี  อ าเภอปากพลี 
     จังหวัดนครนายก 
 ต าบลไม้เค็ด เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองปราจีนบุรีที่มีศักยภาพ  ทั้งในด้านการบริหาร  ด้าน
สังคม  เศรษฐกิจ  การปกครอง  ค่านิยม  วัฒนธรรม  ประเพณี  และสิ่งแวดล้อม   และอ าเภอเมืองปราจีนบุรีจึงได้
คัดเลือกให้เป็นต าบลพัฒนาดีเด่น  ประจ าปี  2542 ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์การบริหาร ส่วนต าบลต้นแบบ ระดับ 
จังหวัด ประจ าปี 2543  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 , การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารการ
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจ าปี 2546  ได้รับรางวัลที่  2 ระดับจังหวัดได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขนาดกลาง  ระดับจังหวัด  ประจ าปี  พ.ศ.  2551 และได้รับรางวัลส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจูงใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 ตรำประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
 เป็นรูปสัญลักษณ์ของ ศาลากลางหลังใหม่ เพราะในเขตต าบลไม้เค็ดเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการ

จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในต าบลไม้เค็ด ทั้งด้านสังคม , เศรษฐกิจ,การปกครอง ฯลฯ 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด จึงได้ใช้รูปศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เป็นตราประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไม้เค็ด 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลาดต่ าลงมาทางใต้อยู่
ระหว่างเส้นขั้นความสูงที่  10-20   ดินเป็นดินร่วนปนทรายลูกรัง  ทิศตะวันตกลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบางแห่ง 
 
 
 

                           // แผนที.่.. 
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แผนที่ต ำบลไม้เค็ด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องหมายแสดงสภาพพื้นที่  

พ้ืนที่เสี่ยงภัย    ศาลากลางจังหวัด   ทางหลวงแผ่นดิน 

พ้ืนที่ปลอดภัย    สถานที่ราชการ    ทางหลวงชนบท 

พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นบางครั้ง  สถานีอนามัย    ถนนหมู่บ้าน 

           วัด               โรงเรียน  มหาวิทยาลัย   คลอง  ห้วย 
  // 1.3 ลักษณะ… 

กองอาสารักษาดนิแดนจังหวัดปาจีนบุรีที่ 1 
ส านักงานที่ดนิจังหวัดปราจีนบุรี 

ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
โรงเรียนบ้านแหลมหนิ 

วัดท่าเรือ 

วัดแหลมหิน 

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค ์
ค่ายพรหมโยธ ี

วัดจิกสูง 

วัดเนนิอีแจน 

วัดแหลมไผ ่

โรงเรียนบ้านแหลมไผ ่

โรงเรียนบ้านหนองเต่า 

วัดเกาะเค็ดนอก 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดปราจีนบุร ี

วัดเกาะเค็ดใน 

วัดหนองปรอื 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  320 

ส านักงานประมงจังหวัดปราจีนบุร ี

ทางรถไฟสายตะวันออก 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข  33  (ถนนสุวรรณศร) 

ต าบลปากพลี 
อ าเภอปากพลี 

จังหวัดนครนายก 
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  319  (ถนนสุวินทวงศ์) 

ต าบลเนินหอม 

ต าบลโคกไม้ลาย 

ต าบลบ้านพระ 

ต าบลรอบเมือง ต าบลดงพระราม 

สถานีอนามัยต าบลไม้เค็ด 

ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุร ี

คลอง
ชลประทาน 
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1.3  ลักษณะภูมิอำกำศ 
ภูมิอากาศมีลักษณะเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู 
  ฤดูร้อน  เริ่มประมาณเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกลางมิถุนายน 
  ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนกลางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม 
  ฤดูหนำว เริ่มประมาณเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายนอากาศร้อนและแห้ งแล้ง  แต่

บางครั้งอาจมีอากาศเย็นบางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 40 องศาเซลเซียสร้อนจัด  มี
อุณหภูมิประมาณ  41 องศาเซลเซียสขึ้นไป 

ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ฝนตกมากในช่วงเดือน มิถุนายน– กรกฎาคม แต่อาจเกิด“ช่วง
ฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือน
กรกฎาคม  แต่ในปี พ.ศ.  2559  ช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ต าบลไม้เค็ดได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง 
มีฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุดในรอบที่ผ่านมาซึ่งพ้ืนที่ประเทศไทยส่วนใหญ่ประสบกับปัญหาภัยแล้งเช่นกัน ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับชาวสวนเป็นอย่างยิ่งขาดแคลนน้ าในการเกษตรและบางพ้ืนที่น้ าส าหรับอุปโภคบริโภค 

 ฤดูหนำวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนาน
ราว 1-2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรือ
อาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต่ าสุด ประมาณ  18 องศา    
1.4  ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปในพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ดเป็นดินร่วนปนทราย  บางพื้นที่จะเป็นดินลูกรัง   
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ ำ 

 แหล่งน้ ำธรรมชำติและแหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 

ที ่ ประเภทแหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

บ่อน้ าตื้น 
สระน้ า 
บ่อบาดาล (หมู่ที่ 1, 3, 4,6, 9) 
ฝาย/ท านบ/พนังกั้นน้ า (หมู่ที่ 9) 
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อ่ืน ๆ  
แหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ 
บ่อโยก 

1,780 
12 
5 
7 
7 

20 
12 

2,572 
825 

- 
926 

- 
1,216 

- 

2,072 
560 

- 
172 

3,023 
742 
76 

 รวม 1,843 5,539 6,645 

 
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดไม่มีป่าไม้  แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น  
ผลัดใบ  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ผล ไม้เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน 

                                                 // 2. ด้านการเมือง... 



35 
 

 

 

2.  ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดตั้งหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดมีทั้งหมด12 หมู่บ้าน  แต่

ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของหมู่บ้าน 15คนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ในวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2555 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล 6,605 คนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,284 คน คิดเป็นร้อยละ 79.73 จ านวน    ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 6,593 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 8,262 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 
ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการ เลือกตั้ง ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไข
ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลคือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่อง
พฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการ
เลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายาม
แก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้องค์การบริหารส่วน
ต าบล ได้จัดโครงการอบรมศึกษา ดูงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล กรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชนโครงการอ่ืนๆ ส าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือน าความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพโครงการ
บางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณมีอัตราก าลังพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลจ ากัด ไม่
เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งเขตการ
ปกครอง  ดังนี้ 
 2.1  เขตกำรปกครอง 

ต ำบลไม้เค็ด ได้แบ่งเขตกำรปกครองท้ังหมดจ ำนวนหมู่บ้ำน   12   หมู่บ้ำน  ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อ – สกุล ผู้ใหญ่บ้ำน 
1 บ้านแหลมหิน นางน้ าค้าง  เหล็กศิริ 
2 บ้านเนินอีแจน นายอ านวย  นอบน้อม 
3 บ้านเกาะเค็ดใน นายจ าเนียร  ทรงอินทร์ 
4 บ้านหนองยาว นางอภิฤด ี พันธ์ศรี 
5 บ้านหนองปรือ นายฉลอง จันดาวงษ์ 

(ก านัน) 
6 บ้านหนองเต่า นายสมใจ  อินทรแพทย์ 
7 บ้านหัวนา นางพิกุล  ช้างขนุน 
8 บ้านแหลมไผ่ นายเจริญฤทธิ์  เจริญรบ 
9 บ้านจิกสูง นางสาวนิจ  จ้อยเจริญ 
10 บ้านเกาะเค็ดนอก นางเอ้ือมพร  ค าดวง 

//หมู่ที่ 11...  
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน ชื่อ – สกุล ผู้ใหญ่บ้ำน 
11 บ้านอ่าวพยอม นายสุพจน์  เอี่ยมทัศน์ 
12 บ้านใหม่ นายสมชาย  พาศิริ 

 
2.2  กำรเลือกตั้ง  

เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ทั้งเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  แบ่งออกเป็น  17หน่วยเลือกตั้ง 

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงานการช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนต าบล 
เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัด
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จ ำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  7 ตุลำคม  2555)   
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  8,284   คน 
  -  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 8,262     คน 
  จ ำนวนผู้มำใช้สิทธิเลือกตั้ง  ครั้งล่ำสุด (พ.ศ. 2555) 

-  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 6,605 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น
8,284 คนคิดเป็นร้อยละ 79.73   
  -  จ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  6,593 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ทั้งสิ้น  8,262  คน  คิดเป็นร้อยละ  79.80 

ปัจจุบันนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและสมำชิกสภำฯมำจำกค ำสั่ง คสช.  และปัจจุบันยังไม่มีกำรเลือกตั้ง 
 โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด  
 ฝ่ำยบริหำร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2  
คน   เลขานุการนายก อบต.  1  คน ดังนี้ 

1.  นายนิพล สมสกุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นางกชพร   พิรุณทรณ ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  นายชูชาติ   เอ้ือเฟ้ือ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  นายถนอม    นอบน้อม  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ฝ่ำยนิติบัญญัติ ประกอบด้วย ประธานสภา อบต. 1 คน  รองประธานสภา อบต. 1 คน  และเลขานุการสภา 
อบต. 1 คน 

1. นางสมบัติ  ค ายิ่ง   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นายลิ  คลังเพ็ชร   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นางสาวพรมาลี  ศิริ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประกอบด้วยสมาชิก

สภาที่มาจากการเลือกตั้งของราษฎร หมู่บ้านละ 2 คน รวมจ านวนสมาชิกทั้งหมด   23   คน 
หมู่ที่   1 นายบุญตา ปั้นนาค   
หมู่ที่   1 นายโสภณวิชญ ์ เข็มทอง 
หมู่ที่   2 นายลิ  คลังเพ็ชร  
หมู่ที่   2 นายบรรเจิด ชาญยงค ์
 

                    // หมู่ที่ 3... 
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หมู่ที่   3 นายณัฐพงษ ์ พลพิทักษ ์  
หมู่ที่   3 นางนวลฉวี   ต้องด ี
หมู่ที่   4 นางสมบัติ ค ายิ่ง   
หมู่ที่   4 นายบุญส่ง   บุญฤทธิ์ 
หมู่ที่   5 นางณัชนพ ขอดทอง 
หมู่ที่   5 ว่าที่  ร.ต. ชนาธิป  พิรุณทรณ์ 
หมู่ที่   6 นายวีรพจน์ เจริญวงศ ์
หมู่ที่   6 นายสมศักดิ์ แซ่ตัน 
หมู่ที่   7 นายบุญเลิศ ภิกขุณ ี   
หมู่ที่   7 นายมานพ มากเจริญ 
หมู่ที่   8 นายสุชาติ หอมเหม 
หมู่ที่   8 นายส าเริง วงษ์เชื้อ 
หมู่ที่   9 นายชลอ  มงคลแม้น   
หมู่ที่   9 นายรณกร สงวนวงษ ์
หมู่ที่   10 นางเกณิกา จิรพงษ์ภักด ี
หมู่ที่   10 นางปรียาภรณ์ ค าดวง  
หมู่ที่   11 นายด้วง  เอ้ือเฟ้ือ   
หมู่ที่   12 นายมิ่ง  กันชาติ 
หมู่ที่   12 นายอโณทัย   ขุมทอง 

3.ประชำกร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 
จ ำนวนประชำกรทั้งสิ้น  11,925 คน แยกเป็นชำย  6,327  คน  หญิง  5,598  คน   จ ำนวน

ครัวเรือน  4,631   ครัวเรือน 
หมู่ที่  บ้ำน จ ำนวนครัวเรือน/หลัง ชำย หญิง รวม 

1 บ้านแหลมหิน 184 276 327 603 
2 บ้านเนินอีแจน 374 529 547 1,076 
3 บ้านเกาะเค็ดใน 232 411 450 861 
4 บ้านหนองยาว 286 522 553 1,075 
5 บ้านหนองปรือ 1,368 1,736 658 2,394 
6 บ้านหนองเต่า 228 329 326 655 
7 บ้านหัวนา 281 405 477 882 
8 บ้านแหลมไผ่ 373 502 511 1,013 
9 บ้านจิกสูง 88 113 107 220 

10 บ้านเกาะเค็ดนอก 530 653 699 1,352 
11 บ้านอ่าวพยอม 556 680 736 1,416 
12 บ้านใหม่ 131 171 207 378 

รวม 4,631 6,327 5,598 11,925 

     // 3.2 ช่วงอายุ... 
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3.2 ช่วงอำยุจ ำนวนประชำกร 

กลุ่มอำยุ จ ำนวนประชำกร รวม 

ชาย หญิง 

ช่วงอายุต่ ากว่า  1  ปี 46 42 88 

ช่วงอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 18 ปี 1,155 1,175 2,330 

ช่วงอายุ 19 - 60  ปี 4,327 3,358 7,685 

ช่วงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 799 1,023 1,822 

รวม 6,327 5,598 11,925 

ข้อมูล  ณ เดือน สิงหำคม 2563 
หมายเหตุ   ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 
4.สภำพทำงสังคม                                                                                                       

4.1 กำรศึกษำ 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         4   แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมหิน   หมู่ที่ 11 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองยาว  หมู่ที่  4 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเต่า  หมู่ที่  6 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแหลมไผ่  หมู่ที่  8 
 -   โรงเรียนประถมศึกษา          3   แห่ง 
      โรงเรียนบ้านแหลมหิน   หมู่ที่ 11 

                    โรงเรียนบ้าน แหลมไผ่     หมู่ที่  8 
      โรงเรียนบ้านหนองเต่า   หมู่ที่  5  
 -   โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา               1 แห่ง 
        โรงเรียนบ้านแหลมหิน    หมู่ที่  11 
     -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน      1 แห่ง      
           ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนบ้านเกาะเค็ดใน  หมู่ที่  3 
     -  ห้องสมุดประชาชน       1  แห่ง  
     -  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  (วิทยาเขตปราจีนบุรี)  หมู่ที่  11  1  แห่ง 

- วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  หมู่ที่  11             1  แห่ง 
4.2 สำธำรณสุข 
1)  ประเภทสถานพยาบาล 
 
 

// โรงพยาบาล... 
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ประเภท

สถำนพยำบำล 
จ ำนวน (แห่ง) จ ำนวนบุคลำกร คนไข้เฉลี่ย/เดือน 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

1 11 900 คน/เดือน 

 

2)  โรคระบาดที่ส าคัญ (ข้อมูล  ณ กันยายน 2563 ) 
 
 
 
 
 
 
4.3  
อำชญำกรรม 
4.4 ยำเสพติด 

ล ำดับ ควำมผิด จ ำนวน (รำย) 
1 พ.ร.บ.ยาเสพติดประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)  

 - ยาเสพติด/เสพ 17 
 - ครอบครอง 10 
 - ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 6 

2 พ.ร.บ.อาวุธปืน/เครื่องกระสุน 2 
3 พ.ร.บ.การพนัน 5 
4 พ.ร.บ.ต่างด้าว (หลบหนีเข้าเมือง)    - 
5 ลักทรัพย์ 2 
6 ยักยอก - 
7 ฉ้อโกง 1 
8 ท าให้เสียทรัพย/์ข่มขืนกระท าช าเรา 1 
9 พรากผู้เยาว์ - 

10 ปลอมเอกสาร 1 
11 เตร็ดเตร่ ชักชวนเพื่อค้าประเวณี    - 

4.5  กำรสังคมสงเครำะห์ 
1. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการท าบัตรประจ าตัวผู้พิการ 
4. ประสานช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
5. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนยากไร้ โดยประสานงานกับ อบจ.และพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

จังหวัดปราจีนบุรี 
                                                                                                     // 6. มีการจัดตั้ง... 

ท่ี โรคระบำดที่ส ำคัญ ผู้ที่เป็นโรค (คน) 

1. 
2. 
3. 
 
 

โรคอาหารเป็นพิษ 
โรควัณโรค 
โรคไข้เลือดออก 

2 
8 

10 
 
 
 

 รวม 20 
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 6.  มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลไม้เค็ด 
7.  ศูนย์ประสานงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชุมชน 

5. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
5.1 กำรคมนำคมขนส่ง 
สภาพถนนปัจจุบัน  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มีเส้นทางการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  

319 ถนนสุวินทวงษ์ตัดผ่าน  และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 สายสุวรรณศร ส าหรับถนนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้เค็ด ถนนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เป็นถนนลูกรัง คอนกรีต ลาดยาง ตามล าดับ 
 ในส่วนของปัญหาทางด้านคมนาคมและการขนส่ง เป็นปัญหาของระบบและโครงข่ายถนนในปัจจุบัน 
ตลอดจนปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกิดจากการคมนาคมและขนส่ง  ซึ่งจะต้องด า เนินการแก้ไขให้
ประชาชนได้รับความสะดวกและความรวดเร็วปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
 สภาพถนน โดยส่วนใหญ่พ้ืนผิวจราจรบนถนนสายหลักอยู่ในสภาพดี และถนนลาดยางผ่านเส้นทางกลาง
หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และ มีรถเข้าออก ทุกหมู่บ้าน 
 ระบบและโครงข่ายถนน การเชื่อมโยงการจราจรระหว่างถนนแต่ละสาย ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่
ใกล้เคียงติดต่อกันได้โดยสะดวก ผิวจราจรสภาพดี ถนนภายในโดยส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนน
ลูกรัง ในอนาคตควรมีการปรับปรุงระบบถนน โดยก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับและเชื่อมต่อการคมนาคม ให้เป็นระบบ
และมีโครงข่ายที่ดียิ่งขึ้น 
 การขนส่งผู้โดยสาร ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดมีสถานีขนส่งผู้โดยสารประจ าจังหวัดตั้งอยู่ห่าง
จากองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ  9  กิโลเมตร  ท าให้
ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวก 

5.2  กำรไฟฟ้ำ 
รับผิดชอบและด าเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี  ในปัจจุบันสามารถให้บริการได้

ครอบคลุมทั่วทั้งพ้ืนทีต่ าบลไม้เค็ด 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง

หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะนั้นมีพ้ืนที่จ านวนมาก องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนนการแก้ปัญหา
คือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะด าเนินการ
แก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีไฟฟ้าใช้  
ดังนี้ 

(1)  ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกหลังคาเรือน 
(2)  ไฟฟ้าสาธารณะ  จ านวน 50 จุด ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่  

5.3  กำรประปำ 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ด าเนินการขยายเขตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ 

หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 7  หมู่ที่  8  หมู่ที่  11  และหมู่ท่ี  12   แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และบางหมู่บ้านใช้น้ าประปาของ
หมู่บ้านซึ่งได้แก่  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  หมู่ที่ 4  หมู่ที่  7  และหมู่ที่ 11 (บางส่วน)ซึ่งเป็นน้ าผิวดินและประชาชนที่ใช้
น้ าบ่อ  สระ  เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประชาชนท าเกษตรกรรม ท าสวน  จึงต้องขุดบ่อไว้ใช้ในการเกษตรเอง 
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  // 5.4 โทรศัพท.์.. 
 

5.4  โทรศัพท ์
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มีการสื่อสารที่ส าคัญได้แก่  ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TURE 

5.5  ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 
  อยู่ในเขตรับผิดชอบของไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี 

-  ที่ท าการไปรษณีย์ย่อย     - แห่ง 

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  กำรเกษตร 

 ประชากรในองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม  ท านา  ท า
สวน พ้ืนที่ด้านทิศเหนือขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประชากรประกอบอาชีพท าสวน ส้มโอ  ทุเรียน  มะยง
ชิด เป็นส่วนใหญ่ในขณะเดียวกันประชากรที่ประกอบอาชีพท านาในหมู่ที่  1, 8, 9  และหมู่ที่  11 นอกจากนี้ยัง
ประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป 

6.2 กำรประมง 
1) ไมม่ีเกษตรกรที่ท าอาชีพประมง 

6.3 กำรปศุสัตว์ 
เกษตรกรที่ท าอาชีพปศุสัตว์ จ านวน 262 ราย ได้แก่  
  - เลี้ยงโค จ านวน 117 ตัว   - กระบือ จ านวน 86 ตัว 

 - ไก่ จ านวน 2 ฟาร์ม จ านวน 88,373 ตัว  - หมู จ านวน 5 เล้า จ านวน 174  ตัว  
6.4  กำรบริกำรสถานประกอบการด้านบริการ   จ านวน 59 แห่ง แบ่งเป็น 

 - รีสอร์ท จ านวน   2   แห่ง  - หอพัก/บ้านเช่า  จ านวน  30 หลัง 
 - ร้านเกมส์ จ านวน   1   แห่ง - บริการเสริมสวย จ านวน  11 ร้าน 
 - บริการซ่อม  จ านวน  15 แห่ง 

6.5 กำรท่องเที่ยว  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดไม่มีแหล่งหรือสถานที่ท่องเที่ยว แต่ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ให้เกิดขึ้นในชุมชน เป็นการให้บริการบ้านพักในลักษณะเป็นโฮมสเตย์ การชมสวนผลไม้ของชาวสวน การท่องเที่ยว
เกษตรเชิงนิเวศน์ และการจัดงานกิจกรรมปั่นไป  กินไป  ผลไม้ปราจีนบุรี  ซึ่งร่วมกับอ าเภอเมืองปราจีนบุรี  การ
ท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดปราจีนบุรี   
 6.6 อุตสำหกรรม  

ในพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  จึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่จะเป็นใน
ลักษณะธุรกิจ SME  ซึ่งเป็นโรงงานสะสมของเก่าตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ที่  11  และโรงงานพลาสติกที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่  5 

6.7 กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ ในพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ด มีการประกอบพาณิชยกิจ ดังนี้  
กำรพำณิชย์ 

การพาณิชยกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เป็นกิจการค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าต่างๆ 
ได้แก่ พันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร สถานประกอบอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค จ าแนกประเภทกิจการต่างๆ ได้
ดังนี้// - สถานประกอบการ...  
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  -  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จ านวน 205 แห่ง แบ่งเป็น 
  (1) สถานีบริการน้ ามัน จ านวน  3 แห่ง  (2) ร้านของช า  จ านวน  79 ร้าน (3) ร้านเสริมสวย 11 ร้าน (4) ร้าน
ขายอาหาร  จ านวน 24 ร้าน (4) ร้านขายรถมือสอง จ านวน  1 แหง่  (5) ร้านขายของเก่า  จ านวน 5  แห่ง   (6) ร้านขายสินค้าอ่ืนๆ 
จ านวน  18 ร้าน (7) ตลาดนัด จ านวน   1  แห่ง   (8) ร้านเกมส์ จ านวน 1 แห่ง (9) ร้านบริการซ่อมทุกอย่าง 15 แห่ง                      
(10) หอพัก/บ้านเช่า/ห้องเช่า 30 แห่ง (11) ร้านใหเ้ช่า 2 แห่ง (12) โรงคัดแยกขยะ 1 แห่ง (13) อู่ซ่อมรถยนต์ 1 แห่ง 
(14) ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ 1 แหง่ (14) ร้านตดัเสื้อผ้า 1 แห่ง (15) บริการเสาข่ายโทรศัพท์ทรมููฟ 1 แห่ง (16) บริการเสาข่าย
โทรศัพท์ D-TAC 1 แห่ง (17) บรกิารเสาข่ายโทรศัพท์ AIS จ านวน 1 แห่ง (18) รสีอร์ท จ านวน 2 แห่ง (19) โรงผลิตน้ าดื่ม จ านวน 
1 แห่ง (20) ธนาคารกรุงไทย จ านวน 1 แห่ง (21) ที่ดินให้เช่า จ านวน 1 แห่ง (22) อาคารให้เช่า จ านวน 1 แห่ง (23) ที่ดินให้เช่า 
จ านวน 1 แห่ง (24) ศูนย์ท าสีรถ จ านวน 1 แห่ง    

-  มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ ต่างๆ ดังนี้ 
หมู่ที่  1 
-  กลุ่มออมทรัพย์      จ านวนสมาชิก  349  คน  จ านวนเงิน  200,000    บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน      จ านวนสมาชิก  98    คน  จ านวนเงิน  2,300,000 บาท 
-  กลุ่มส่งเสริมศิลปะประดษิฐ ์ จ านวนสมาชิก 15     คน  จ านวนเงิน     2,000     บาท 
-  กลุ่มบริหารโรงสีข้าว SML จ านวนสมาชิก  140  คน  จ านวนเงิน  27,000      บาท 
-  กลุ่มประปาหมู่บ้านแหลมหิน จ านวนสมาชิก 305   คน  จ านวนเงิน 280,000     บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก 15     คน 
หมู่ที่  2 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก 123  คน  จ านวนเงิน  1,200,000บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก 123  คน  จ านวนเงิน  2,500,000  บาท 
-  กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พนัธุ์พื้นเมือง จ านวนสมาชิก 150  คน  จ านวนเงิน  1,300,000   บาท 
-  กลุ่มสตรีสหกรณ์เมืองปราจีนบุรีจ านวนสมาชิก 160คน  จ านวนเงิน 3,300,000  บาท 
-  กลุ่มพันธุ์ไม(้มะนาว)จ านวนสมาชิก   43 คน จ านวนเงิน    250,000 บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกขนุน จ านวนสมาชิก  20 คน 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก   25  คน 
หมู่ที่  3 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  101  คน จ านวนเงิน  2,133,162.11 บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  19 คน   จ านวนเงิน      50,000     บาท 
-  กลุ่มปุ๋ยจ านวนสมาชิก          19  คน   จ านวนเงิน        1,000     บาท 
-  กลุ่มเกษตรปลูกมังคุด จ านวนสมาชิก  25 คน   จ านวนเงิน        1,000     บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
หมู่ที่  4 
-  กองทุนหมู่บ้านจ านวนสมาชกิ  165  คน จ านวนเงนิ 2,480,000บาท 
-  กองทุน กข.คจ.จ านวนสมาชกิ  60คน   จ านวนเงิน    289,000   บาท 
-  กลุ่มขยายกิ่งพันธุไ์ม้ผลจ านวนสมาชิก  31 คน   จ านวนเงนิ 100,000 บาท  
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลองกอง จ านวนสมาชิก  70 คน   จ านวนเงิน 320,000   บาท 
-  กองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวนสมาชิก  235  คน          
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15    คน 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  25 คน 
 - กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ                จ านวนสมาชิก  30  คน 
 

                                                                                                                                                                                                                      
// หมู่ที่ 5... 
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หมู่ที่ 5 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก  77 คน     จ านวนเงิน    258,000     บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก 104 คน    จ านวนเงิน  2,227,000    บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  86 คน     จ านวนเงิน       430,000  บาท  
-  กลุ่มผลิตพันธุ์ไม้                 จ านวนสมาชิก  128 คน   จ านวนเงิน    618,000     บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะปราง จ านวนสมาชิก  35 คน    จ านวนเงิน     350,000    บาท  
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระท้อน จ านวนสมาชิก  120 คน   จ านวนเงิน       20,000    บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15   คน 
-  กลุ่มขยายพันธุ์ มะม่วง จ านวนสมาชิก   22  คน 

หมู่ที่  6 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก  167 คน   จ านวนเงิน    800,000     บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  115 คน   จ านวนเงิน   2,253,000    บาท 
-  กลุ่มเกษตรพันธุ์ไม้          จ านวนเงิน   14,500        บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ          จ านวนเงิน   60,000     บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 

หมู่ที่  7 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก  112  คน     จ านวนเงิน    250,000      บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  85 คน         จ านวนเงิน 2,165,917.77 บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  35 คน         จ านวนเงิน   230,000       บาท 
-  กลุ่มโรงเรียนเกษตรกรไม้ผลในพระราชด าริ สมาชิก 40 คน  จ านวนเงิน    80,000        บาท 
-  กลุ่มขยายกิ่งพันธุ์ไม้ผล จ านวนสมาชิก  25คน          จ านวนเงิน   210,000       บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
หมู่ที่  8 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก  36 คน   จ านวนเงิน     100,000         บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก 112คน    จ านวนเงิน      2,400,000     บาท 
-  กองทุน  กข.คจ. จ านวนสมาชิก  85 คน   จ านวนเงิน     280,000         บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  18 คน   จ านวนเงิน      80,000          บาท 
-  กลุ่มพันธุ์ไม้ จ านวนสมาชิก  14 คน   จ านวนเงิน      40,000          บาท 
-  กลุ่มผู้ผลิตไม้ดอกไม้ประดับ จ านวนสมาชิก  14 คน   จ านวนเงิน      20,000          บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะไฟ จ านวนสมาชิก  30 คน    จ านวนเงิน      80,000         บาท 
-  กลุ่มสภาแม่บ้านต าบลไม้เค็ด 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
-  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ าพริกแหลมไผ่  จ านวนสมาชิก  10  คน  
หมู่ที่ 9 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  63 คน  จ านวนเงิน       2,200,000    บาท 
-  กองทุน กข.คจ. จ านวนสมาชิก  35 คน  จ านวนเงิน       280,000         บาท 
-  กลุ่มมิยาซาวา จ านวนสมาชิก  45 คน  จ านวนเงิน       100,000         บาท 

 
//  - กลุ่มผู้ใช้น้ า... 
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-  กลุ่มผู้ใช้น้ า จ านวนสมาชิก  30 คน  จ านวนเงิน      60,000   บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรท านา จ านวนสมาชิก  35 คน  จ านวนเงิน      130,000   บาท 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก  63  คน  จ านวนเงิน       156,000   บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
หมู่ที่  10 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  110 คน  จ านวนเงิน     2,353,037 บาท 
-  กองทุน  กข.คจ. จ านวนสมาชิก  54 คน   จ านวนเงิน      280,000   บาท 
-  กลุ่มผู้ปลูกชะอม จ านวนสมาชิก  25 คน   จ านวนเงิน        25,000   บาท 
-  กลุ่มผู้ปลูกหมาก จ านวนสมาชิก  40 คน   จ านวนเงิน        70,000  บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  40  คน   จ านวนเงิน         80,000  บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 
หมู่ที่  11 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  110  คน  จ านวนเงิน   2,200,000  บาท 
- กลุ่มเกษตรกรชาวสวน          จ านวนเงิน     100,000  บาท 
- กลุ่มผลิตปุ๋ยอัดเม็ด จ านวนสมาชิก  15  คน    จ านวนเงิน        60,000  บาท 
-  กองทุนผู้สูงอายุ          จ านวนเงิน        40,000  บาท 
-  กองทุนแม่ของแผ่นดิน          จ านวนเงิน        20,000  บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน 

 หมู่ที่  12 
-  กลุ่มออมทรัพย์ จ านวนสมาชิก 120 คน   จ านวนเงิน     70,000  บาท 
-  กองทุนหมู่บ้าน จ านวนสมาชิก  62  คน    จ านวนเงิน  2,000,000  บาท 
-  กลุ่มเกษตรกร จ านวนสมาชิก  45  คน    จ านวนเงิน     60,000  บาท 
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรี จ านวนสมาชิก  15  คน    จ านวนเงิน     30,000  บาท 
-  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไผ่ตง จ านวนสมาชิก  12  คน   จ านวนเงิน        25,000  บาท 
-  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จ านวนสมาชิก  15  คน    จ านวนเงิน      20,000  บาท 

6.8  แรงงำน 
แรงงานด้านภาคอุตสาหกรรม  ประชากรอายุระหว่าง  18 – 50 ปี การรับจ้างในโรงานอุตสาหกรรม บริษัท 

และท างานนอกพ้ืนที่ 
แรงงานภาคเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 60 ปี บางส่วนจะไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมท าให้

เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตร จึงมีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทน  

7. ศำสนำ  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  กำรนับถือศำสนำ 

 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประมาณร้อยละ 99.99 นับถือศาสนาพุทธ และ
ร้อยละ 0.01 นับถือศาสนาอ่ืนๆ  ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนสถานในองค์การบริหารส่วน
ต าบลไม้เค็ด คือ วัด  9  แห่ง   ส านักสงฆ์  2 แห่ง ดังนี้ 

1.  วัดบ้านแหลมหิน    หมู่ที่  1 
2  ส านักสงฆ์พุทธรรม หมู่ที่  1  
3.  วัดเนินอีแจน  หมู่ที่  2 
 

// 4. วัดสุขแสงธรรม...  
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4.  วัดสุขแสงธรรม            หมู่ที่  2 
5.  วัดเกาะเค็ดใน  หมูที่  3 
6.  วัดหนองปรือ  หมู่ที่  5 
7.  วัดแหลมไผ่  หมู่ที่  8 
8.  วัดจิกสูง  หมู่ที่  9 
9.  วัดท่าเรือ  หมู่ที่  9 
10. วัดเกาะเค็ดนอก หมู่ที่  10 
11. ส านักสงฆ์ร่วมใจพัฒนา    หมู่ที่ 7 

 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
วัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่ส ำคัญ 

1. งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
2. งานประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน มกราคม – พฤษภาคม 
3. งานประเพณีสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
4. งานวันไม้ผล  ต าบลไม้เค็ด  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
5. งานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี  ประมาณเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 
6. งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประมาณเดือน กรกฎาคม 
7. งานประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 

       ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน 
 7.3  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  ภำษำถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้แก่ เครื่องจักรสาน ส่วนภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสาน
บ้างในหมู่ที่  4  บ้านหนองยาว  หมู่ที่  5  บ้านหนองปรือ และหมู่ที่  6  บ้านหนองเต่า 
 7.4  สินค้ำพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 1) กิ่งพันธุ์ไม้ผล   
 2) ผลิตภัณฑ์พวงมาลัยสบู่กล้วยฉาบ มันฉาบ 
8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 

8.1  น้ ำ 
แหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้แก่ 
บ่อน้ าตื้นจ านวน  1,780 แห่ง 
สระน้ าจ านวน  12 แห่ง 
บ่อบาดาล (หมู่ที่ 1, 2,5,6,7,9,10,11) จ านวน  23 แห่ง 
ฝาย/ท านบ/พนังกั้นน้ า (หมู่ที่ 9) จ านวน  14 แห่ง 
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อ่ืน ๆ จ านวน  7 แห่ง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ จ านวน  74  แห่ง 
บ่อโยกจ านวน  5  แห่ง 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1) ล าคลอง จ านวน           3 แห่ง 
 2) หนอง จ านวน  74 แห่ง 
 

// แหล่งน้้า... 
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แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 1) ฝาย  จ านวน            14 แห่ง 2) บ่อน้ าตื้นจ านวน  1,780 บ่อ 
 3) บ่อบาดาล จ านวน            23 แห่ง 4) ระบบประปา จ านวน    11 แห่ง 
 5) สระน้ า จ านวน            9 แห่ง 

8.2  ป่ำไม้ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดไม่มีพ้ืนที่ป่าไม้ มีการปลูกต้นไม้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขตที่สาธารณะภายในต าบล
ไม้เค็ด 
8.3  ภูเขำ 

พ้ืนที่ต าบลไม้เค็ดลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดอนลาดต่ า  ไม่ได้เป็นพื้นที่ท่ีเขตติดต่อกับภูเขา 
8.4  ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทและเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน และเผาตอซังข้าว
ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติโดยไม่มีการบ าบัดน้ า เสียที่ถูกวิธี ซึ่ง
อาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
 

9. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐำนของหมู่บ้ำนหรือชุมชน 

หมู่ที่ บ้ำน หลังคำ ชำย หญิง รวม เนื้อที่/ไร่ ผู้ใหญ่บ้ำน 
หมำย
เหตุ 

1 บ้านแหลมหิน 184 276 327 603 2,198 นางน้ าค้าง  เหล็กศิริ  
2 บ้านเนินอีแจน 374 529 547 1,076 1,852 นายอ านวย นอบน้อม  
3 บ้านเกาะเค็ดใน 232 411 450 861 2,648 นายจ าเนียร  ทรงอินทร์  
4 บ้านหนองยาว 286 522 553 1,075 1,134 นางสาวอภิฤดี  พันธ์ศรี  
5 บ้านหนองปรือ 1,368 1,736 658 2,394 1,018 นายฉลอง  จันดาวงษ์ ก านัน 
6 บ้านหนองเต่า 228 329 326 655 1,405 นายสมใจ  อินทรแพทย์  
7 บ้านหัวนา 281 405 477 882 2,052 นางสาวพิกุล  ช้างขนุน  
8 บ้านแหลมไผ่ 373 502 511 1,013 2,558 นายเจริญฤทธิ์ เจริญรบ  
9 บ้านจิกสูง 88 113 107 220 1,998 นางสาวนิจ  จ้อยเจริญ  

10 บ้านเกาะเค็ดนอก 530 653 699 1,352 2,206 นางเอ้ือมพร  ค าดวง  
11 บ้านอ่าวพยอม 556 680 736 1,416 1,990 นายสุพจน์ เอ่ียมทัศน์  
12 บ้านใหม่ 131 171 207 378 1,089 นายสมชาย  พาศิริ  

รวม 4,631 6,327 5,598 11,925 22,148   
 
 
 
 
 

// 9.2 ข้อมูล... 
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9.2 ข้อมูลด้ำนกำรเกษตร 

หมู่ที่ บ้ำน 
เนื้อที่ท้ังหมด 

(ไร่) 
พื้นที่กำรเกษตร 

(ไร่) 
พื้นที่กำรเกษตร  (ไร่) 

ท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ประมง 
1 บ้านแหลมหิน 2,198 1,717 1,481 - 236 - - 
2 บ้านเนินอีแจน 1,852 1,852 - 1,092 760 - - 
3 บ้านเกาะเค็ดใน 2,648 2,445 1,400 - 1,121 - - 
4 บ้านหนองยาว 1,134 834 - - 834 - - 
5 บ้านหนองปรือ 1,018 685 - - 685 - - 
6 บ้านหนองเต่า 1,405 981 - - 981 - - 
7 บ้านหัวนา 2,052 1,064 339 - 685 - - 
8 บ้านแหลมไผ่ 2,558 2,293 1,540 - 767 - - 
9 บ้านจิกสูง 1,998 1,830 1,580 - 250 - - 

10 บ้านเกาะเค็ดนอก 2,206 2,101 1,290 - 842 - - 
11 บ้านอ่าวพยอม 1,990 1,534 1,020 - 548 - - 
12 บ้านใหม่ 1,089 835 449 - 214 - - 

รวม 22,148    18,171 9,099 - 7,923 - - 

9.3 ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำทำงกำรเกษตร 
ในปัจจุบันประชากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประกอบอาชีพทางการเกษตร ผลผลิตทาง

การเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ การท านา ท าไร่ ท าสวนโดยใช้พ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ 18 ,171 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
82.04 ของพ้ืนที่ในเขตต าบลไม้เค็ดทั้งหมด พืชที่ส าคัญส่วนใหญ่ ได้แก่ ไม้ผล  ส้มโอ  ขนุน ชะอม มะยงชิด มะปราง  
ทุเรียน และกล้วย  มีแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร ได้แก่ บ่อน้ าตื้นจ านวน 1,780 แห่ง  ฝาย  จ านวน 14 แห่ง, บ่อ
โยกจ านวน 5 แห่ง,บึง,หนอง,และอ่ืนๆ จ านวน 77 แห่ง 
9.4  ข้อมูลด้ำนแหล่งน้ ำกินน้ ำใช้ 
 

ที ่ ประเภทแหล่งน้ ำ 
จ ำนวน 
(แห่ง) 

1. 
2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

บ่อน้ าตื้น 
สระน้ า 
บ่อบาดาล (หมู่ที่ 1, 2,5,6,7,9,10,11) 
ฝาย/ท านบ/พนังกั้นน้ า (หมู่ที่ 9) 
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อ่ืน ๆ  
แหล่งน้ าธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ 
บ่อโยก (หมู่ท่ี 2,3,5,9) 

1,780 
9 

23 
14 
7 

77 
5 

 รวม 1,861 
 

// 1.3 การวิเคราะห์... 
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1.3 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และศักยภำพ 
     1. การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แผนพัฒนาห้าปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   โดยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะใช้แผนเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยท าโครงการ /กิจกรรม  จาก
แผนพัฒนาห้าปีไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
 ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  นับวันยิ่งมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้การใช้จ่าย
งบประมาณท่ีมีอยูอ่ย่างจ ากัด  ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ  งบประมาณที่ได้ด าเนินการไปแล้วต้องเกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   โดยมีการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการทุกโครงการ  เพ่ือ
เป็นการรับประกันได้ว่า  สิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้ด าเนินการไป  เกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อย
เพียงใด  มีความคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ 

        2. กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
1.ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำนเมืองน่ำอยู่ 

// 2. ผลการวิเคราะห์... 

จุดแข็ง(Strength=s) 
1.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหา
ความต้องการของชุมชนและเคารพกฎ กติกา ระเบียบ 
กฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้
ภาวะของข้อจ ากัด 
2. ด้านการบริหารจัดการผู้น า  ผู้บริหาร  สนับสนุน 
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
3. สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร ได้แก่ อุปกรณ์ 
อาคาร สถานที่ ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยู่บน
พ้ืนฐานของความเหมาะสม ความส าเร็จร่วมกัน  

จุดอ่อน(Weakness=W) 
1.ยังไม่มีระบบการวางผังเมืองที่ดีเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมน 
2. งบประมาณในการด าเนินการไม่เพียงพอท าให้ไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่น  การบรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนามากเกินไป และน าไปปฏิบัติจริงได้น้อย 
3. การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมครบทุก
ด้าน เช่น ขาดวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการรักษา ฯลฯ 
อ่ืน 

โอกำส(Opportunity=O) 
1. รัฐบาลมีนโยบายที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมระดับฐานราก 
2. การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติ 
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 

โอกำส(Opportunity=O) (ต่อ) 
3. ความได้เปรียบในเรื่องของที่ตั้งซึ่งตั้งอยู่หน้าศูนย์
ราชการจังหวัดปราจีนบุรี  ในการขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
4.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น
โดยตรงและเข้ามามีส่วนรวมในการบริหารจัดการท้องถิ่น
ของตนเอง 
5.  นโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามยาเสพติด
ความยากจนและคอรัปชั่น 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด(Threat=T) 
1. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง อบต. 

ไม้เค็ดไม่สามารถด าเนินโครงการได้ต้องขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน   
 

อุปสรรค/ข้อจ ำกัด(Threat=T) (ต่อ) 
2. โครงสร้างพื้นฐานยังต้องพัฒนาอีกมาก 
3. ประชาชนยังขาดความเข้าใจและขาดการให้
ความส าคัญในการมีส่วนร่วมเพ่ือการบริหารและการ
พัฒนาท้องถิ่น 
4. การถ่ายโอน ภารกิจ งบประมาณและบุคลากร ไม่
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
5. ความแตกต่างทางฐานะของแต่ละครัวเรือน 
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2. ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำนกำรเกษตร 

 
 
 
 

// 3. ผลการวิเคราะห์... 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength=s) 

1.  พ้ืนที่สามารถท าการเกษตรมีความหลากหลาย 
สามารถปลูกไม้ผลและพืชได้หลายชนิด มีภูมิอากาศท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตร 

2.  เกษตรกรรวมกลุ่มกันชัดเจนซึ่งแต่ละกลุ่มมีความ
เข้มแข็งและมั่นคงมีทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพให้กับสมาชิกกลุ่ม 

3.  มีศูนย์อ านวยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ให้
ความรู้เรื่องการท าเกษตรที่ถูกวิธี  การลดค่าใช้จ่ายในการ
ท าการเกษตร  เช่นการท าปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 

4. เกษตรกรสามารถสร้างรายได้จากการท าเกษตรทุก
หลังคาเรือนเนื่องจากต าบลไม้เค็ดเป็นแหล่งผลิตกิ่งพันธ์
ไม้ที่มีคุณภาพ  เชื่อถือได้ 

5. คุณภาพของของผลผลิตด้านเกษตรมีความเป็นโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะทุเรียนปราจีนบุรี
เป็นที่ต้องการของตลาดสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตร
ได้เป็นอย่างมาก 

โอกำส(Opportunity=O) 
1.  การถ่ายโอนภารกิจ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและพัฒนาความรู้ 
2.  นโยบายการส่งเสริมสินค้า OTOP ของรัฐบาล 
3.  รัฐบาลมีนโยบาย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
4.  การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ 

จุดอ่อน (Weakess=W) 

1. ปริมาณน้ ามีไม่เพียงพอที่จะใช้ในช่วงฤดูแล้งในการท า
การเกษตร 

2. ไม่มีสถานประกอบธุรกิจที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า/
ตลาดกลางในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาด
จ านวนมาก ท าให้ราคาตกต่ า เกษตรกรต้องประสบกับ
ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

3. ผลผลิตทางการเกษตร ในเขตต าบลไม้เค็ด ยังต่ ากว่า
เกณฑ์ ราคาตกต่ า 

4. การใช้สารเคมีในการท าการเกษตรยังคงมีอยู่ 

5. พ้ืนที่การเกษตรบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวจึงต้องมีการ
ปรับสภาพผืนดินเพื่อเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

 

 

อุปสรรค/ข้อจ ำกัด(Threat=T) 
1.  ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิต

อุตสาหกรรมขนาดย่อม และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
2.  ขาดอุปกรณ์/เครื่องจักร ที่ทันสมัยและเกษตรกรยัง
ขาดความรู้ ความสนใจที่จะพัฒนาด้านเกษตร 
3.  ขาดตลาดกลางที่จะเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้าของ
เกษตรกรในต าบล 

จุดแข็ง(Strength=s) 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดอ่อน(Weakness=W) 

1.  ปริมาณน้ ามีไม่พอที่จะใช้ในช่วงฤดูแล้งในการท า
การเกษตร 

2.  ไม่มีสถานประกอบธุรกิจที่ซื้อขายแลกเปลี่ยน
สินค้า/ตลาดกลางในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่
ตลาดจ านวนมาก  ท าให้ราคาตกต่ าเกษตรกรต้อง
ประสบกับปัญหาผลผลิตล้นตลาด 

3.  ผลผลิตทางการเกษตร ในเขตต าบลไม้เค็ด ยังต่ า
กว่าเกณฑ์ราคาตกต่ า 

4.  การใช้สารเคมีในการท าเกษตรยังคงมีอยู่ 

5.  พ้ืนที่การเกษตรบางส่วนเป็นดินเปรี้ยวจึงต้องมีการ
ปรับสภาพผืนดินเพื่อเป็นการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
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3.  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพ กำรพัฒนำท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง(Strength=s) 

1. ด้านการบริหารจัดการ  ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุน
แนวคิดและก าหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ครู , อาจารย์ , ผู้น าชุมชนและผู้น าท้องถิ่น มีการ
ตื่นตัวและมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมปฏิรูปการศึกษา 
3.  มี Internet ต าบล ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้าน 
4. มีศูนย์การศึกษานอกระบบ 
5.  มีสภาวัฒนธรรมต าบล/เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริม งาน
ด้านประเพณีวัฒนธรรม 

จุดอ่อน(Weakness=W) 

1. ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งให้บุตรหลาน
ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
2.ความเข้าใจและใส่ใจในกิจกรรมด้านการศาสนาและ
วัฒนธรรมยังมีน้อย 
3.  บุคลากรด้านการศึกษามีไม่เพียงพอและขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน 
4. ขาดการส่งเสริมการศึกษาแก่คนพิการ และด้อย
โอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน 
5. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการศึกษา 
6. เด็กนักเรียนส่วนใหญ่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเม่ือ
เทียบกับการศึกษาระบบเดิม ทั้งท่ีทางสถานศึกษามี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้าใจง่าย อาจเป็นผล
เนื่องมาจากเด็กให้ความสนใจเรื่องสื่อ วัตถุ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จนมองข้ามเรื่องภาษสากล 

โอกำส(Opportunity=O) 

1.  รัฐบาลมีนโยบายมุ่งปฏิรูปการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

2.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการจัดการศึกษาเรียนฟรี
15  ปีมีการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองใน
เรื่องเครื่องแบบนักเรียน  ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ 
3.   รัฐบาลมีนโยบายจัดโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่
ผูกพันกับรายได้ในอนาคต ( หรือกองทุน กยศ.) 

4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  
10  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 

อุปสรรค/ข้อจ ำกัด(Threat=T) 
1.การแก้ไขปัญหาด้านด้านสังคมและการสาธารณสุข  
เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2.  งบประมาณด้านการศึกษายังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
3.  ขาดการผลิตสื่อการเรียนการสอน/อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4.  การไหลบ่าเข้ามาของวัฒนธรรมต่างประเทศ  
ประกอบกับความอ่อนแอของสังคมไทย ท าให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลง ในวิถีการด าเนินชีวิตอย่างไทย โดย
รับเอาวัฒนธรรมและวิถีการด าเนินชีวิตของต่างชาติ
และยึดถือปฏิบัติอย่างผิด ๆ 
  5. อบต.ยังไม่มีความพร้อมที่จะด าเนินการจัด
การศึกษา ยังขาดงบประมาณ , บุคลากร , การจัดการ  

  
 จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไม้เค็ด และบริเวณพ้ืนที่
ต่อเนื่อง สามารถสรุปสภาพปัญหาของชุมชนได้ ดังนี้ 
 
 
 

// 1) ปญัหา... 
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1) ปัญหาทางด้านกายภาพ ปัญหาของสภาพพ้ืนที่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไม้เค็ด   ลักษณะ
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะมีน้ าล้นท่วมพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่อาศัย เป็นบางพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลไม้เค็ด เพราะยังขาดระบบการระบายน้ าที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนต่างถมดินปิดกั้นที่เคยเป็นทางน้ าเดิม 
ท าให้น้ าเอ่อล้น ท่วมพ้ืนที่การเกษตร  ซึ่งในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องมีการวางแผนในการแก้ไขปัญหา
น้ าท่วมขังเพ่ือแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

 2) ปัญหาด้านการคมนาคมและขนส่ง ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไม้เค็ด มีถนนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ระบบและโครงข่ายถนน แต่ละสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่
เป็นถนนคอนกรีตและลาดยาง แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด ถนนแคบ ท าให้การคมนาคมไม่สะดวก 
และไม่มีสัญญาณแจ้งเตือนทางแยกภายในหมู่บ้าน  

3) ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค เนื่องจากพ้ืนที่มีฝนทิ้งช่วงท าให้เกิดภาวะภัยแล้งและท าให้ขาดแคลน
น้ าในการอุปโภคและบริโภค บางพ้ืนที่ยังไม่มีน้ าประปาใช้ 

4) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการเกษตรกรรม 
ท าสวนเป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้งที่มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
       5) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลไม้เค็ด ยังเป็นพื้นที่ชนบทและ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก นอกจาก
เรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะของแต่ละครัวเรือน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพแวดล้อม
ชุมชนในอนาคตได้ 
      7) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เนื่องจากในพ้ืนที่ต าบลไม้เค็ดยังมีปัญหาด้านไฟฟ้าแสง
สว่างรายทางที่ไม่ครอบคลุมจุดที่เป็นอันตรายและเป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด อาชญากรรมก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดจะต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปราจีนบุรี 
ในการขอใช้กระแสไฟฟ้าส าหรับสาธารณะโดยการขยายเขตไฟฟ้า และปัญหาส าหรับการให้บริการน้ าประปา  ยังไม่
ครอบคลุมทุกๆ พ้ืนที่ของต าบลไม้เค็ด  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือให้บ้านเมืองมีความอยู่
อย่างยั่งยืนต่อไป 

1.4 ยุทธศาสตร์ 
1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า“ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบ
ต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต อ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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             //วิสัยทัศน์.. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่
การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน 
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กิน
ดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี
ต่อจากนีไ้ป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              // 2) ยุทธศาสตร์… 
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 ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

  

 

 

 

  // 5) ยุทธศาสตร์... 
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๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะ
ด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและใน
ระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยการอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสาน
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐคือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและ
ประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.2560-2565) 
วิสัยทัศน์ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลั งประสบอยู่  ท าให้การ  

ก าหนดวิสัยทัสน์จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตือเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ 
 

            // การพัฒนา... 
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การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจาก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
๑) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 

Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาทต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี  
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

๒) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี

คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

         ๔) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่ างยั่งยืน

และเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

              // กรอบยุทธศาสตร.์.. 
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ประกอบด้วย 
10 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

1.3แผนพัฒนำภำค 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคกลำง 
(๑) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการพัฒนา

อุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความม่ันคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  
ฟ้ืนฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 

(๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียนการสอนนอกระบบ 
การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งเสริมบทบาทของ
ครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 

(๓) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งแนว
เหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพื่อเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและนานาชาติ 

(๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการจัดระเบียบรูปแบบ
การพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความต้องการของชุมชน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
(๑) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบด้วย นนทบุรี  ปทุมธานี  พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี  เน้น

การพัฒนาเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านอุตสาหกรรมสะอาด  ส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องจักร  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และคุณภาพวัตถุดิบ  สร้างมูลค่าเพ่ิมของห่วงโซ่การ
ผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม  และพัฒนา อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกโลก 

(๒) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบด้วย ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง  เน้นการรักษาความ
มั่นคงทางอาหารโดยการดูแลรักษาฐานทรัพยากรเกษตรที่ส าคัญ  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์หลักในพ้ืนที่  ส่งเสริม
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  พัฒนาการผลิตอาหารส่งออกประเภทธัญพืช  พืชไร่ 
และปศุสัตว์  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเส้นทางขนส่งตลอดล า
น้ า            // (3) กลุ่มจังหวัด... 
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(๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๑ ประกอบด้วย นครปฐม ราชบุรี  กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี  เน้น

พัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  จัดตั้งศูนย์
เครือข่ายการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและสนับสนุนสถาบันการศึกษา  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ   ส่งเสริมการ
จัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมบริเวณชายแดน 

 (๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม ๒ ประกอบด้วย เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และ
สมุทรสงคราม  เน้นสนับสนุนการศึกษาวิจัย การจัดตั้งศูนย์ประมงครบวงจรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ส่งเสริม
งานวิจัยพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์น้ า  สนับสนุนการขยายการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวเชื่อมโยงสหภาพพม่าและฝั่งอ่าวไทยตะวันออก-ตะวันตก 

(๕) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว  เน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรมเพ่ือไม่ให้บุก
รุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของสินค้าเกษตร  ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอุตสาหกรรมสู่สากล  ขยายเครือข่ายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนารวมทั้งการออกแบบนวัตกรรม  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

(๖) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ชลบุรี  ระยอง  ตราด และจันทบุรี  มุ่งเน้นการเร่งแก้ ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล้งให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และอุตสาหกรรมในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี -ระยอง  
บริหารจัดการด้านการผลิต การแปรรูป และระบบการกระจายสินค้าและการตลาด  ส่งเสริมการประมงแบบ
เพาะเลี้ยงชายฝั่งในจังหวัดจันทบุรีและตราดพร้อมฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเล  สนับสนุน
อุตสาหกรรมอัญมณี  จัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เร่งรัดปรับปรุ ง
และขยายระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และพัฒนาความรู้และทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง (สมุทรปรำกำร ฉะเชิงเทรำ นครนำยก ปราจีนบุรี 

และสระแก้ว)  ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560) 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า

เกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สมบูรณ์” 

เป้ำประสงค์กลุ่มจังหวัดรวม 
1) เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ 
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสากล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
๑. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาค

ตะวันออกของอินโดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
๒. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนการ

ท่องเทีย่วเชิงนิเวศน์และวัฒนธรรม 
๓. พัฒนาปัจจัยการผลิต ระบบการตลาด และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

(Zoning) เพ่ือให้สินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
๔. ส่งเสริมการพัฒนานวตักรรมด้านการผลิตและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ

ลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๕. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูพัฒนา และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์ต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน       //  ยุทธศาสตร์.. 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดปรำจีนบุรี (ปี พ.ศ.2561-2565) 
วิสัยทัศน์จังหวัดปรำจีนบุรี 
“ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ คู่แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย แพทย์แผนไทย และ

สมุนไพรสู่สากล” 
เป้ำประสงค์รวมจังหวัดปรำจีนบุรี 
จังหวัดเป็นรากฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เป็นแหล่งอารย

ธรรมสมัยทวาราวดีและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนสังคมเข้มแข็ง เป็น
ศูนย์กลางการแพทย์แผนไทย และพัฒนาสมุนไพรสู่สากล 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
2. พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 
3. ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและ

ส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐานแห่งความพอเพียง 
4. พัฒนาด้านท่องเที่ยว 
5. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
6. พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
เป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาด้านเกษตรกรรม และบริหารจัดการ
น้ าอย่างบูรณาการ 

1.การเกษตรปลอดภัย 
2.ช่องทางการจ าหน่ายจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 
3.ระบบชลประทานครอบคลุมทุกพ้ืนที่เกษตรกรรม 
 

2. พัฒนาด้านการค้าและอุตสาหกรรม 1.ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาส
ทางการค้าและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจฐาน
รากอย่างทั่วถึง 
2.ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ 
3.วิสาหกิจชุมชนได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

3. ยกระดับการบริหารจัดการงานด้านสังคม 
การศึกษาให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกาสทางสังคมบนฐาน
แห่งความพอเพียง 

1.การบริหารจัดการงานด้านสังคมมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
2.การด าเนินงานต่อกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 
3.คุณภาพชีวิตสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
และชุมชนเข้มแข็ง 

 
 
 

// 4. คุณภาพ... 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
 
 

4. คุณภาพการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาในจังหวัด
ปราจีนบุรีได้มาตรฐาน 
5.ประชากรในจังหวัดได้รับโอกาสทางการศึกษาจน
จบหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็น
ธรรม 
6.มี การส่ ง เสริ มและ พัฒนาระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ประชาชนในจังหวัดได้รับการส่งเสริมการมีงานท า 

4. พัฒนาด้านท่องเที่ยว 1.คุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน ได้มาตรฐาน มีศักยภาพ ดึงดูด เพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยวและรายได้เข้าจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาเมืองน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมและ                    
โลจิสติกส์ 
 

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.จังหวัดปราจีนบุรีมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
3.จังหวัดปราจีนบุรีมีระบบโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน 

6. พัฒนาด้านการแพทย์แผนไทยและ
สมุนไพร 
 

1.มีแหล่งปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐาน GAP/เกษตร
อินทรีย์ 
2.กระบวนการผลิตและแผรรูปสมุนไพรใช้เป็นอาหาร 
ยา อาหารเสริม อาหารสัตว์ OTOP 
3.มีการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพ 
4.มีการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผน
ไทย 
5.ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีศักยภาพในการแข่งขันจาก
การตลาดทั้งในและต่างประเทศ 

         
กลยุทธ์ของแต่ละประเด็น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1พัฒนำด้ำนเกษตรกรรม และบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมขบวนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรไปสู่การตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสินค้าเกษตร (Zoning)  
3. น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดต้นทุนการผลิต 
5. พัฒนาตลาดกลางการเกษตร 
6. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอในพ้ืนที่เกษตร 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2พัฒนำด้ำนกำรคำ้และอุตสำหกรรม 
กลยุทธ์ 
1. สร้างความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
2. การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 
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3. ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
5. พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังและจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน 
6. ส่งเสริมและถ่ายทอดนวัตกรรมทางด้านพลังงาน 
7. ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 ยกระดับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสังคมกำรศึกษำให้มีคุณภำพ 
          มีมำตรฐำนเพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันและส่งเสริมโอกำสทำงสังคมบนฐำนแห่ง 
                             ควำมพอเพียง 
กลยุทธ์ 
1. ผลักดันให้องค์กรสวัสดิการสังคมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน 
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากร เครือข่าย อาสาสมัคร และภาคประชาชน 
3. บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคประชารัฐในการบริการด้านเด็กเยาวชนคนพิการและผู้สูงอายุ 
4. จัดท ามาตรฐานกลางในการประเมินมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัด 
5. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
6. ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาสอดคล้องความต้องการกับตลาดแรงงานในพ้ืนที ่
7. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัย 
8. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษาฝีมือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำด้ำนท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้าบริการการตลาดประชาสัมพันธ์และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว 

รวมทัง้สร้างความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว 
2.ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั่งเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ้าท้องถิ่น 
3. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน 
5. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการศึกษาดูงานด้านสุขภาพและแพทย์แผนไทย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำเมืองน่ำอยู่สิ่งแวดล้อมและโลจิสติกส์ 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัย/อุบัติเหตุของจังหวัด 
3. ก้ากับดูแลความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารขนาดใหญ่ 
4. สนับสนุนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
5. สนับสนุนการแก้ไขความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติแบบใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง 
6. สนับสนุนการปลูกฝังวัฒนธรรมลดความเสี่ยงภัยด้วยตนเองแบบมีส่วนร่วม 
7. สนับสนุนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยและภัยพิบัติในรูปประชารัฐแบบบูรณาการ 
8. ส่งเสริมให้มีการก ากับดูแลผู้ขับข่ีรถสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
9. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
10. ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
11. ส่งเสริมการปลูกป่าในพ้ืนที่สาธารณะและศาสนสถาน 
 
 

// 12. พัฒนา… 



61 
 

 

12. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าต้นทุนเพ่ือการเกษตรและอุปโภค-บริโภคตลอดจนสามารถป้องกันและ
บรรเทาปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งน้ าเค็มหนุน 

13. ส่งเสริมให้มีการป้องกันการพังทลายของตลิ่ง 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบการก้าจัดน้าเสีย 
15. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายเฝ้าระวังการปล่อยน้าเสียลงสู่แหล่งน้ า 
16. ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้บริหารจัดการขยะ 
17. ส่งเสริมให้ประชาชนได้ก าหนดทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ดินในชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ 
18. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
19. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายประชาชนเฝ้าระวังการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
20. ส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีส่วนร่วม 
21. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความสะดวกในการเข้าถึงทุกพ้ืนที่อย่างเท่าเทียมกัน 
22. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปราจีนบุรี 
23. ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม 
24. ปรับปรุงถนนให้มีคุณภาพดีสามารถใช้งานได้โดยสะดวกปลอดภัย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร 
2. สนับสนุนการจัดตังตลาดกลางสมุนไพร 
3. ส่งเสริมขยายช่องทางการใช้ประโยชน์การเพ่ิมมูลค่าสมุนไพร 
4. สนับสนุนการจัดบริการการแพทย์แผนไทยครบวงจร 
5. บูรณาการการแพทย์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
6. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรแทนยาแผนปัจจุบัน 
7. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการวิจัย 
 

1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปรำจีนบุรี 
วิสัยทัศน์“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคมส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา

คนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4  พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม      
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ 

          ยุทธศาสตร์ที่ 1   1.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
     2.สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหา 
        สิ่งแวดล้อม 
     3.ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคเกษตร 
     4.ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์การเลือกใช้ 
        ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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     5.รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้
        กฎหมายสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
     6.ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไข 
        ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
     7.ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงาน 
        อุตสาหกรรมกับชุมชน 
          ยุทธศาสตร์ที่ 2   1.พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     2.พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
     3.รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและ
        ทรัพย์สิน 
     4.พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริม
        สังคมแห่งการเรียนรู้ 
      5.ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3           1.ส่งเสริมกิจกรรม และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
     2.ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาดส าหรับสินค้า
       ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     3.ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
        พอเพียง 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4           1.ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม 
        ประเมินผลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 
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2. ผลกำรพิจำรณ/ 
 
 
 

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

1. กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 10 9.89 
2. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 10 7.33 
3. กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำห้ำปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 10 7.33 
4. แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 10 7.56 
5. โครงกำรพัฒนำประกอบด้วย 60 54 
   5.1ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 5 
   5.2ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  (5) 5 
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 5 
   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 5 
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(5) 4.22 

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 0 
   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 5 
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 5 

   5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5) 5 
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 5 
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 4.89 
   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์   (5) 4.78 

รวมคะแนน 100 86 
  

 2.2 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“แก้ไขปัญหาทุกด้าน ประสานงานมวลชน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริหารจัดการโปร่งใส” 

2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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// ยุทธศาสตร์... 

 
 
ยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ไว้ 6 
ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เป้ำประสงค์ 

 1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว 
 2.  เพ่ือมุ่งพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การสังคมสงเคราะห์  การศึกษา  การสาธารณสุข  อันน าไปสู่สังคมที่
เข้มแข็งยั่งยืนและเกิดความสมดุล 
 3.  เพ่ือมุ่งเสริมการสร้างอาชีพการสร้างรายได้  เน้นการเกษตรแบบพอเพียงพอ ประมาณเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก 
 4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน 
 5.  ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.  ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดปัญหายาเสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม 
 7.  ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด 
1.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ครบครัน 
2.  ส่งเสริมการเกษตร  มุ่งพัฒนาการเกษตรไปสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
3.  เน้นการสร้างอาชีพ  การสร้างรายได้เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   
4.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ได้รับการศึกษา การสาธารณสุข การสงเคราะห์ การส่งเสริม

ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
          5.  บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด โดยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ค่ำเป้ำหมำย 

1.ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานครอบคลุมทั่วถึงร้อยละ 80 
2.เกษตรกรหันมาผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้นร้อยละ 50 
3.ประชาชนมีงานท า มีอาชีพเสริม มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 10   
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 

  5.ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตนเองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 90 
  6.เป็นองค์กรมีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนร้อยละ  100 

// กลยุทธ์... 
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กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค - สาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการ

เชื่อมโยงการท่องเที่ยว และพัฒนาการกีฬา 
4. พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดก

ทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมให้เป็นตลาดผลผลิตทาง

การเกษตร 
6. บริหารจัดการที่ดี เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการ ป ก ค ร อ ง  ใ ห้ กั บ

ประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1. มุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ครบครัน 
 2.  มุ่งส่งเสริมการเกษตร  มุ่งพัฒนาการเกษตรไปสู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นเกษตรปลอดสารพิษ 
 3.  เน้นการสร้างอาชีพ  การสร้างรายได้เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน   
 4.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้ได้รับการศึกษา การสาธารณสุข การสงเคราะห์ การส่งเสริม
ศาสนา วัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และการพัฒนาสู่ความเข้มแข็งของชุมชน 
 5.  บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด โดยหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มุ่งพัฒนา 6 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ/ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ/ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและ
นันทนาการ/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดมาเป็น
แนวทางและกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 
 

 
// ส่วนที่ 4 ... 
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ส่วนท่ี 4 
 

ส่วนที่4 
 
 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม
และประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  
เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2562  ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562)  คือกำรประเมินผลในเชิง
ปริมำณโดยใช้แบบติดตำมและประเมินผลแบบ  1-3/2 (แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)และกำรติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำโดยมีรำยละเอียดใน   กำรติดตำมและประเมินผล  ดังนี้ 

1.1 กำรวัดผลในเชิงปริมำณ 
 

 
 
ค ำชี้แจง:เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด.......................................................... 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น    
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนำ   
ส่วนที่ 2 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
7. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
8. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
9. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   

 
 // 11 มีการก าหนด... 

แบบท่ี 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร

ด ำเนินงำน 
ไม่มีกำร

ด ำเนินงำน 
11. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
12. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางพัฒนา   
13. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
14. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
15. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
16. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบที่ 2  แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกปี โดยเริ่ม 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด   
ส่วนที่  2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่นท้องถิ่น ( พ.ศ.2561– 2565) 
1. จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 

รำยงำนสรุปผลกำรวำงแผนพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.2563 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด  อ ำเภอเมือง  จังหวัดปรำจีนบุรี 

 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 รวม 

จ ำ 
นวน 

งบ 
ประมำณ 

จ ำ 
นวน 

งบประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบ 

ประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบ 

ประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบ 

ประมำณ 
จ ำ 

นวน 
งบ 

ประมำณ 

1. การพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 

76 39,526,6062               43,400,690 104 57,843,734 287 154,104,541 299 170,650,741 295 147,102,516 1,061 573,102,222 

2. การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจและการ 
ส่งเสริมอาชีพ 

27 2,350,500 22 2,095,000 38 3,670,500 38 3,670,500 38 3,670,500 163 15,457,000 

3. ยุทธศาสตร์ด้าน 
สังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

63 21,997,969 70 22,645,100 87 25,691,100 88 25,711,100 88 25,711,100 396 121,756,369 

4. การพัฒนาดา้น 
ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา
และนันทนาการ 

22 1,460,000 24 1,860,000 41 4,560,000 41 4,560,000 41 4,560,000 169 17,000,000 

5.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 39,526,6062               100,000 1 100,000 4 1,300,000 4 1,300,000 4 1,300,000 14 4,100,000 

6ด้านบริหารกจิการ 
บ้านเมืองที่ด ี

18 2,215,000 12 1,150,000 26 3,785,000 26 3,850,000 26 3,850,000 108 14,850,000 

รวม 207 71,524,159 233 84,693,834 483 193,111,141 496 209,742,341 492 186,194,116 1,911 746,265,591 

 
//2. ผลการด้าเนินงาน... 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ประจ ำปี พ.ศ.2563 
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1  694,000.00 
2 ค่าซ่อมแซมเสริมผิวถนนลูกรังสายเลียบคลองแหลมหินเริ่มจากถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 ถึง

หมู่ที่ 9  
377,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย ดร.สนั่น หมู่ที่ 2 473,000.00 
4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ซอยเทียนเหอ หมู่ที่ 2 385,000.00 
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายโปร่ง หมู่ที่ 2  407,000.00 
6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 490,000.00 
7 โครงการเสริมผิวถนนลูกรังพร้อมบดอัดซอยบ้านนายถวิล ทรงอินทร์ หมู่ที่ 3 91,000.00 
8 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก นายจรวย สมุห์สน หมู่ที่ 3 480,000.00 
9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 250,000.00 

10 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้านถึงบ้าน                 
นางส าเนียง มั่งจิตร์ หมู่ที่ 4 

480,000.00 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน นางสมส่วน หมู่ที่ 4  310,000.00 
12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณท่ีท าการประปาหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 4   250,000.00 
13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 5  288,000.00 
14 โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตและวางท่อประปา หมู่ที่ 8  319,974.00 
15 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณรอบสระหนองปรือ หมู่ที่ 5 416,000.00 
16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางพี ด ารงค์ราชภักดิ์ ม.5 277,000.00 
17 โครงการเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 240,000.00 
18 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณท่ีดิน ร.อ.ปัญญา สนธิวัฒน์ บ้านหนองเต่า หมู่ที่ 6 223,500.00 
19 โครงการขุดลอกสระหนองยายบัว หมู่ที่ 7 413,000.00 
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิรมล กาญจนสุภา ถึงบ้านนายม้วน เจือเพ็ชร 

หมู่ที่ 8   
467,000.00 

21 โครงการเสริมผิวถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดสายหนองกลางถึงคลองเปรมประชา หมู่ที่ 10 243,000.00 
22 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน มทบ.12 ซอย 1 หมู่ที่ 10  289,000.00 
23 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน มทบ.12 ซอย 2 หมู่ที่ 10 206,500.00 
24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. มทบ.12 ซอย 3 หมู่ที่ 10  215,000.00 
25 โครงการก่อสร้างถนน คสล.มทบ.12 ซอย 4 หมู่ที่ 10 304,000.00 
26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.มทบ.12 ซอย 9 หมู่ที่ 10 312,000.00 
27 โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตและวางท่อประปา หมู่ที่ 10  299,741.00 
28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก นายฟ้อน จิตงาม หมู่ที่ 10 390,000.00 

 
//1. ยุทธศาสตร์.... 
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1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน(ต่อ) 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางคอนกรีต บ้านนายถนอม 

นอบน้อม หมู่ที่ 11 
605,000.00 

30 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12  106,650.00 
31 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณข้างถนน ซอย 3 หมู่ที่ 12   194,000.00 
32 โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  1,611,963.38  
33 โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน อบต.ไม้เค็ด  1,737,000.00  

 รวม 13,845,328.38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                        // 2. ยุทธศาสตร์... 
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและส่งเสริมอำชีพ 
 - ไม่ได้ด าเนินการ 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต 
    3.1 แผนงำนกำรศึกษำ 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนที่สังกัด สพฐ. 869,862.74 
2 อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยและเด็กนักเรียนที่สังกัด สพฐ. 4,345,060.00 
3 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 94,500.00 
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25,800.00 
5 ค่าเครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18,000.00 
6 ค่าหนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,000.00 
7 ค่าอุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 12,000.00 
8 ค่าจัดซื้อเทคโนโลยี DLTV ศพด.บ้านหนองยาว 28,800.00 
9 ค่าเดินทางไปราชการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 680.00 

10 ค่าลงทะเบียนอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 21,700.00 
11  ค่าจ้างเหมาท าป้ายอะคริลิก 1 ป้าย (วันเด็ก) 1,000.00 
 รวม 5,429,402,74 

    3.2 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน (จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน) 7,877.00 
2 โครงการป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 5,000.00 
3 โครงการป้องกันน้ าท่วม 18,360.00 
4 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย  15,300.00 
5 โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 111,390.20 
6 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลไม้เค็ด 182,500.00 
7 อุดหนุนคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลไม้เค็ด 30,000.00 
8 โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 40,278.00 
 รวม 410,705.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  // 3.3 แผนงาน... 
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3.3 แผนงำนสำธำรณสุข 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  271,417.50 
2 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 81,594.00 
3 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก  337,613.00 
4 โครงการป้องกันโรค Covid - 19 156,045.00 
 รวม 846,669.50 

                                                         
 
3.4 แผนงำนงบกลำง 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  12,876,200.00 
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 3,247,200.00 
3 เบี้ยผู้ป่วยเอดส์  84,000.00 
 รวม 16,207,400.00  

 
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนศำสนำ วัฒนธรรม ประเพณีและนันทนำกำร 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
 1 โครงการงานรัฐพิธี 5,000.00 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

113,000.00 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
พันปีหลวง 

89,500.00 

4 โครงการมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

31,060.00 

4 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 600 
 รวม 239,160.00 

 
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
 1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ต าบลไม้เค็ด 1,182.00 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

1,880.00 

 
 
 
 
 
                                                                                                                // 6. ยุทธศาสตร์... 
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6. ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
ที ่ โครงกำร งบประมำณ (บำท) 
1 ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรม  66,296.00 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 24,528.00 
3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี ประจ าปี 2563 495,000.00 
4 รังวัดสอบเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ม.7 8,580.00 
5 รังวัดสอบเขตท่ีสาธารณประโยชน์ ม.5 8,780.00 
6 ค่าจัดซื้อเครื่องแต่งกาย อปพร. 5,879.65 
7 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง 86,600.00 
8 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 108,900.00 
9 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 248,900.00 

10 ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องเสียงเคลื่อนที่) 38,000.00 
11 ค่าจ้างเหมาย้ายจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด  39,740.00 
12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ 904.596.04 
13 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน  59,000.00 
14 ค่าซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6,790.00 
15 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 150,477.00 
 รวม 2,252,066.69 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

// 3. ตารางสรุป… 
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3. ตำรำงสรุปโครงกำรและงบประมำณแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ยุทธศำสตร ์

จ ำนวน 
โครง 
กำร 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ที่ด ำเนิน 

กำร 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
ของ 

โครงกำร 
ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
งบประมำณที ่

เบิกจ่ำย 

คิดเป็นร้อย
ละ 
ของ

งบประมำณ 
ทั้งหมด 

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
287 

 
33 

 
11.50 

 
145,104,541.00 

 
13,845,328.38 

 
9.54 

รวม 287 33 11.50 145,104,541.00 13,845,328.38 9.54 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
และกำรส่งเสริมอำชีพ 
2.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

38 

 
 

1 

 
 

2.63 

 
 

3,670,500.00 

 
 

1,182.00 

 
 

0.03 
รวม 38 1 2.63 3,670,500.00 1,182.00 0.03 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและ 
คุณภำพชีวิต 
3.1แผนงานการศึกษา 
3.2แผนงานสร้างความเขม้แข็งของ 
ชุมชน   
3.3 แผนงานด้านสาธารณสุข 
3.4 แผนงานงบกลาง 

 
 

25 
29 

 
24 
10 

 
 

11 
8 
 

4 
3 

 
 

44 
27.59 

 
16.67 
30.00 

 
 

8,056,800.00 
3,312,200.00 

 
1,642,100.00 

12,680,000.00 

 
 

5,429,402.74 
410,705.20 

 
846,669.50 

4,106,700.00 

 
 

67.39 
12.40 

 
51.56 
32.39 

รวม 88 26 29.55 25,691,100.00 10,793,477.44 42.01 
4. ยุทธศาสตรด์้านศาสนา วัฒนธรรม  
    ประเพณีและนันทนาการ 
    4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ 
นันทนาการ 

 
 

41 

 
 

5 

 
 

12.20 

 
 

4,560,000.00 
 

 
 

239,160.00 

 
 

5.24 

รวม 41 5 12.20 5,560,000.00 239,160.00 5.24 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนทรัพยำกรและ
สิ่งแวดล้อม 
5.1 แผนงานการเกษตร 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

50.00 

 
 

130,000.00 

 
 

3,062.00 

 
 

2.36 
รวม 4 2 50.00 100,000.00 3,062.00 2.36 

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 

26 

 
 

15 

 
 

57.69 

 
 

3,785,000.00 

 
 

2,252,066.69 

 
 

59.50 
รวม 26 15 57.69 3,785,000.00 2,252,066.69 59.50 

รวมทั้งสิ้น 483 82 16.98 193,111,141.00 27,134,276.51 14.05 
 
 
 

// แบบท่ี 3/1... 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมยุทธศำสตร์ 
ค ำชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ.2561 - 2565)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือนตุลาคม 25 62 – 
กันยายน 2563 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ด 
1.2  วัน/เดือน/ปีที่รำยงำน   . . . . . . 1 ตุลำคม  2563.... . . . .รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระยะ                             

1ปีงบประมำณ  (1 ตุลำคม  2562 –  30 กันยำยน  2563) 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์และโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ.2563  
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
จ ำนวนโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ปรำกฏอยู่ในแผน 

จ ำนวนโครงกำร 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ร้อยละ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 287 33 11.50 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 38 1 2.63 
3. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 88 26 29.55 
4. การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
และนันทนาการ 

41 5 12.20 

5. การพัฒนาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 2 50.00 

6. การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 26 15 57.96 
รวม 483 82 16.98 

 
 
 
 
 
 

// 1.2 การวดัผล... 
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1.2 กำรวัดผลในเชิงคุณภำพ 
 
แบบท่ี 3 /2 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภำพรวมปี พ.ศ.2563 
ค ำชี้แจง: เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 ตำรำงท่ี 1 แสดงจ ำนวนและร้อยละตำมข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป 
ประชำกรศึกษำ   จ ำนวน  120  คน 

จ ำนวน ร้อยละ 
1. เพศ 
 

 
ชำย 
หญิง 

 
43 
77 

 
35.83 
64.17 

 
2. อำย ุ  

ต่ ากว่า 20 ปี 
20 – 30 ปี 
31 – 40 ป ี
41 – 50 ป ี
51 – 60 ป ี
มำกกว่ำ 60 ปีขึ้นไป 

 
0 
4 
5 
13 
27 
71 

 

 
0 

3.33 
4.17 

10.83 
22.50 
59.17 

3. กำรศึกษำ 
 

 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา / ปวช. 
อนุปริญญา / ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 
อ่ืนๆ   

 
68 
22 
13 
12 
2 
3 
 

 
6.67 

18.33 
10.83 
10.00 
1.67 

4. อำชีพ 
 

 
รับราชการ 
เอกชน / รัฐวิสาหกิจ 
รับจ้าง 
นักเรียน / นักศึกษา 
ค้าขาย 
เกษตรกร 
อ่ืนๆ 

 
6 
4 
12 
0 
21 
73 
4 

 
5.00 
3.33 

10.00 
0 

10.00 
60.83 
3.33 

 // ส่วนที่ 2...
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ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ดตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

ระดับความพึงพอใจโดยใช้เกณฑ์สมบรูณ์ (Absolute Criteria) (อ้างถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2535 : 100) ดังนี้
  
 ค่าเฉลี่ย  9.00 - 10.00   หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  8.00 - 8.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการมาก 
 ค่าเฉลี่ย  7.00 - 7.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย  6.00 - 6.99 หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  5.00 - 5.99  หมายถึง     มีความพึงพอใจในการรับบริการน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย      <4.99 หมายถึง     ไม่มีความพึงพอใจในการรับบริการ  
 จากการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม    เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไม้เค็ดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้คะแนนเต็ม 10 ในแต่ละข้อมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด  120 คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ควำมคิดเห็นของผูพ้ึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ดในภำพรวม 

ตำรำงท่ี 2 แสดงจ ำนวนและร้อยละของระดับควำมพึงพอใจมำก,พึงพอใจ,ไม่พึงพอใจต่อกำร
บริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม้เค็ดกลุ่มศึกษำ จ ำนวน 120 คน 

กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลไม้เค็ด 

พึง
พอใจ
มำก 

ร้อยละ ค่ำ        
เฉลี่ย

คะแนน  

พึงพอ 
ใจ 

ร้อยละ ค่ำ 
เฉลี่ย 

คะแนน 

ไม่พึง
พอใจ 

ร้อยละ ค่ำ 
เฉลี่ย 

คะแนน 
1. การเปดิโอกาสให้ประชาชนมสีว่นร่วม 
ในโครงการ/กจิกรรม 

96 80.00 8.00 23 19.17 1.92 1 0.83 0.08 

2. การประชาสมัพันธ์ให้ประชาชน 
รับข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

96 80.00 8.00 24 20.00 2.00 0 0 0 

3. การเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความ 
คิดเห็นในโครงการ 

95 79.17 7.92 25 20.83 2.08 0 0 0 

4. การรายงานผลการด าเนินงานของ 
โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 

94 78.33 7.83 25 20.83 2.08 1 0.83 0.08 

5. การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ 
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

93 77.50 7.75 27 22.50 2.25 0 0 0 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

97 80.83 8.08 23 19.17 1.92 0 0 0 

7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาของประชาชน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

97 80.83 8.08 23 19.17 1.92 0 0 0 

8. การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

97 80.83 8.08 23 19.17 1.92 0 0 0 

9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กจิกรรม 

97 80.83 8.08 23 19.17 1.92 0 0 0 

10. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต (เช่น โครงการเศรษฐกิจชุมชน เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ) 

97 80.83 8.08 23 19.17 1.92 0 0 0 

ภำพรวม 959 79.92  239 19.92  2 0.16  
 

// 2.ข้อเสนอแนะ... 
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

  

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง ได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น 
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (5) 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันประเมินนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น  
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือ  
กระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ 
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ตาม
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – 
๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ในระบบ e-plan ได้น าข้อมูล ในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไป
ในครัง้หน้า ดังนี้ 
       ๑.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด คณะกรรมการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์สิ่งที่ใช้เป็น 
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย  

2.การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพของ 
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความส าคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม    เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม้เค็ด จะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้
ประชาชนไม่ พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ
ต้องการสูงสุดของ ประชาชน  

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนา  
ศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประธานกรรมการ พัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด โดยต าแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ก าหนด แนว
ทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เสนอแนะแนวทางการ 
พัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า 
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เพ่ือน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปสู่การปฏิบัติ 
และจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอ าเภอเพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี และหน่วยงาน
ราชการและ รัฐวิสาหกิจ ต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้  

1. การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (1) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือ

การตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมก าลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุนงานร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะท างานร่วมกัน  

(2) จังหวะ เวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละคนตาม 
ก าหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา  

(3) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะพอดีไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน  
(4) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น  
(5) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างาน เพ่ือตรงไปสู่จุดหมาย เดียวกัน 

ตามท่ีก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน 
 2. การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมี
นโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จ าเป็น และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ 
ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่งการต่าง ๆ ผ่าน ช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หาก
พนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือสั่งการของ กรมส่งเสริมฯ ทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะน า 
มาซึ่งการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ  กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
ตลอดเวลา  
 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ของ
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

(1) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับที ่ส าคัญท่ีสุด 
เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม ในเรื่องต่าง 
ๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่าง ๆ  การจัด
นิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 

 (2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง
และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การ
ส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น  

 (3) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือ  ร่วม
เสนอแนวทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความม่ันใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ  
พิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น  

(4) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับ ภาครัฐใน
ทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาค ประชาชน
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ร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการ
บริหารการศึกษา เป็นต้น  

(5) การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชน  เป็นผู้
ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ที่
มอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญ
ยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์ และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือ 
ของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วม ตัดสินใจ ร่วมท า (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วม รับประโยชน์” 
ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่า งานนั้น ๆ ส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การท างานใด ๆ ถ้าให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมจะท าให้งานนั้นส าเร็จ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม 

 2.2 ข้อสังเกต 
 1. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้  สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
  2. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง  ด าเนินการ 
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
  3. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น  เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 
  4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดท าโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึง ทุก
หมู่บ้าน 
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความ  ต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดน าปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 68 การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ประจ าปี 2563  
 6. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับ  
งบประมาณที่อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินศักยภาพของ อบต. ที่จะ  
ด าเนินการ จะท าให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต.นั่นเอง  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การด าเนินโครงการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่าง แท้จริง อยู่ที่การ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันคิด ร่ วมกัน ท าร่วมกัน
รับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์  ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือประโยชน์สุขของ  
ประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่นโดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
2.3 ผลจำกกำรพัฒนำ 
  1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา เป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
  2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬา 
ต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และ 
ควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
ในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น พ่ี เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ า รุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ของต าบลไม้เค็ด แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้า 
ระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
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 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณท่ีจัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่ าทาง อบต. มี ทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  
 4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ  เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ 
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ 
จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
  5. การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด า เนิน 
โครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังท่ีเทก็ไหลเสียหาย 
  6. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน  
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี  
เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมูบ้านในส่วนของแผนการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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