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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 29 (3) ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม               
ของทุกปี     

 
ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมี

ประสิทธิภาพ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็น              
ที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 

                                                                                 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
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บทน า 
--------------------- 

 
  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้ งใน                     
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นแม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด 
ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีสามารถตอบสนองต่อการท างาน
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมี
ความส าคัญ ๕ ประการ คือ 
   ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  ๒) ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓) ท าให้การด าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเปูาหมายที่ปรารถนา 
  ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ 
  ๕) ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยใน           
การปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลปูอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเปูาหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควร
จะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ในทางตรงกันข้ามหาก
โครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ 
เป็นการให้ข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเปูาหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และ
การเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการ

ส่วนที่ 1 
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ค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และ
ก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากร 
ที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตาม ไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง
หรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดย
มีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาสหรือ ในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียง
จ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ           
ในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการ
ติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่ง
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ 
อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้
ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ( feedback)            
ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่า
และการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม 
  ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดจะด าเนินการต่อหรือ
ยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  เพราะว่าการด าเนินการ
ใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จัด ท าเป็น
งบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผล
โดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น              
ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย                       
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลจึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2562 - 30 กันยายน 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ (๑) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล         
วังดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูก
ก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝุายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด แต่เป็นเครื่องมือ
ทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการ
ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชน         
ในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการ
ประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลว
ของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or 
contexts) การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมน
ผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือ
สนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุง
นโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจ
ใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อ
ประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม 
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง 
 

 2. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติมการ
จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ ๒๒ 
ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท า
ประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ 
ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. ๒๕๕๙          
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบ ับที ่2) พ.ศ. 2563 ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  ๑) โครงการต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุน
ตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
  ๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ     
ที่จะให้เงินอุดหนุน 
  ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
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  ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้ น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 
  ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจาก
เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุด แข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ 
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้
เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ ความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การ
วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด
แข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุด
แข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้
มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบ
จุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมี
โอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุง
และเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผล
ให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 

 3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน 
  ๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
  ๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
  ๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
  ๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
  ๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
  ๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
  ๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
 

 4. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  ๑) ท ารู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด              
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
  ๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ
ปฏิบัติทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



9 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563     

  ๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน             
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น 
 
  ๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจาก 
 สาเหตุอะไร เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 
  ๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไรเมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 
  ๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้างจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของ
การน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติ
ประสบผลส าเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การ
สนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ) 
  ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง 
  ๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน
การประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย 
  

 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ข้อ ๒๘ ดังนี้         
  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
  ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก 
หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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  ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) 
  ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒) 
  ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541  ข้อ 29 
  ขั้นตอนที่  ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธั นวาคมของทุกปี             
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2541 ข้อ 29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า 
วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย

ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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 5. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล            
ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้ 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  - คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทาง 
ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์
และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation) มีรายละเอียดดังนี้ 
  (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วง
เวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่ 
  (๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
   มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบาย
ผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 
   (๓) ความพอเพียง 
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชนสามารถแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยค านึงถึงงบประมาณของ
ท้องถิ่น 
  (๔) ความก้าวหน้า 
   พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้ า 
  2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
  1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 
  3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และด้ อย
โอกาส 
  2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
  3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา              
เพ่ือสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น  
  5. การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา 
  6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
  8. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในต าบล 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
  2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  (๕) ประสิทธิภาพ 
   ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่                
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 
  (๖) ประสิทธิผล 
   ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่ 
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  (๗) ผลลัพธ์และผลผลิต 
   ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด 
ภูมิภาคและระดับประเทศ 
  (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
  เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้น
อย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่ 
 

  5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
กับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็น
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้ 
  (๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้ เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
  (๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่ง
การติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท าได้หลายแนวทาง เช่น 
การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน 
(scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์
ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน 
  5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและ
เพ่ิมเติม 
  5.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ด า เนินการ
จริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้ง 
ไว้หรือไม ่
  5.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา 
  5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
  5.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
  5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

 6. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๒ ประการ ดังนี้ 
  6.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระเบียบวิธีในการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้ 
 



14 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563     

  (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก ่
        คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาประชาชน
ในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
        คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส  และรายหกเดือนได้ 
ดังนี้ 
  รายไตรมาส 
   (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม) 
   (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) 
   (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน) 
   (๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน) 
  ระยะ ๖ เดือน 
   (๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม 
   (๒) เดือน เมษายน – กันยายน 
 

  (๔) เครื่องมือ อันได้แก ่
        เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  (๕) กรรมวิธี อันได้แก ่
        เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการด าเนินโครงการทรัพย์สินต่างๆมีอยู่จริงหรือไม่ 
สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล                 
(data analysis) 
 

  6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล 
   ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าข้อมูลมา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ น ามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา 
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  (๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี แผนการด าเนินการ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 

 7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
  สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ดังนี้ 
  7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  (๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/    
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   แบบท่ี ๑ แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  (๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
  7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ 
   เครื่องมือที่ใช้ คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้ 
   แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
           ต าบลวังดาลภาพรวม 
   แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
           ต าบลวังดาลในแต่ละยุทธศาสตร์ 
   แบบท่ี ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
           บริหารส่วนต าบลวังดาล (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
  7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ 
   ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะท างานก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
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๑.  นายมานพ นวลสนิท  ผอ.รร.วัดรัตนชมภู/ผู้แทนส่วนราชการ   ประธานกรรมการ 
๒.  นายนิยม เผ่าแสง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล    กรรมการ 
๓.  นายณัฐกานต์ สมมิตร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล    กรรมการ 
๔.  นายเสถียร ลีวิจิตร  ประธานประชาคม หมู่ที่ 11 /ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๕.  นายประธานเกียรติ สวัสดี       ประธานประชาคม หมู่ที่ 8 /ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
๖.  นายเจฏนิพัฒนิ์ วุฒิสิงห์  ผอ.รพ.สต.บ้านเกาะแดง/ผู้แทนส่วนราชการ     กรรมการ 
๗.  นายจิรภัทร ใจชื้น  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล    กรรมการ 
๘. นางสาวรัชภร รุ่งตั้งธนาบุญ ผอ.รร.วัดใหม่พรมสุวรรณ/ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
๙. นางสาวกฤษฎ์ฐิตา เทียนเพลิง ผอ.รพ.สต.ต าบลวังดาล/ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
10. นายวิทยา จิตค าภา  หัวหน้าส านักปลัด      กรรมการ 
11. นางพรสมัย กุหลาบวงษ์ ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ต าบลวังดาล เดิมราษฎรได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านไร่ 
ประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา และได้ขยายออกเป็นหลายหมู่บ้าน และได้พบหินดินดานเป็นบริเวณกว้าง ราษฎรจึงไ ด้
เรียกว่า วังดาลและเมื่อได้รวมกันเป็นต าบล จึงให้ชื่อว่า ต าบลวังดาล    
 ต าบลวังดาลมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติด       เขตต าบลนนทรี 
  ทิศตะวันออก ติด       เขตแม่น้ าปราจีนบุรี 
  ทิศใต้  ติด       เขตต าบลกบินทร์บุรี 
  ทิศตะวันตก ติด เขตต าบลดงบัง , ต าบลบ้านหอย , ต าบลบ้านทาม 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ตั้งอยู่ 104 หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โดยต าบลวังดาล  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอกบินทร์บุรี อยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอ               กบินทร์
บุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอกบินทร์บุรี ประมาณ 20 กิโลเมตร ต าบลวังดาล มีพ้ืนที่ประมาณ 38.41 ตาราง
กิโลเมตร เนื้อท่ีประมาณ 24,006.25 ไร่ 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพ้ืนที่ต าบลวังดาล ทางทิศเหนือจะมีพ้ืนที่ราบสูงสลับกับที่ลุ่มเป็นแนวยาว
ตั้งแต่ทางทิศตะวันออกจนถึงตะวันตก ทางทิศใต้จะมีพ้ืนที่ราบลุ่มสลับกับสันดอน มีคลองและแม่น้ าไหลผ่าน 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ ต าบลวังดาลได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับลมฝุายใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออก รวมทั้งหย่อมความกดอากาศต่ า เนื่องจากความ
ร้อนปกคลุม  

1) ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 38-40 องศาเซลเซียส  

2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้             
ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย  และร่องความกดอากาศต่ าที่พาดผ่านบริเวณ
ภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง ในระยะนี้จึงมีความชื้นขึ้นมาก ท าให้ฝนตกมาก ตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม 
หลังจากนั้นฝนจะเริ่มลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว 

3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ า สุดเฉลี่ยประมาณ          
20-23 องศาเซลเซียส ส าหรับปี 2561 อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดวัดได้ 17.39 องศาเซลเซียส (เดือนมกราคม- 
กุมภาพันธ์) อุณหภูมิสูงสุดวัดได้ 37.9 องศาเซลเซียส (เดือน เมษายน) 

๑.4  ลักษณะของดิน  สภาพดินในเขตพ้ืนที่ต าบลวังดาลนั้นมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายกรวด   กลุ่มดิน
ตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้ าดี ความอุดมสมบูรณ์ต่ า  
ส่วนใหญ่เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวดหรือปนลูกรัง ดินสีน้ าตาลหรือสีเหลืองหรือแดง พบบริเวณที่ดินมี
ลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน มีความลาดชันประมาณ 5-20 % เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้ าดี 
ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 5 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า pH 4.5-7.0  

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า  มีแหล่งน้ าที่ใช้ส าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  ๕  แห่ง   แหล่งน้ าทั้ง ๕ 
แห่งเคยเป็นแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าและ
ก่อสร้างฝายกั้นน้ าเพื่อเพียงพอกับการอุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

ส่วนที่ 2 
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    ล าห้วย  6 แห่ง  สระน้ า  10 แห่ง 
    หนองน้ า 5 แห่ง  บ่อน้ าตื้น - แห่ง 
    ล าคลอง  3 แห่ง  บ่อบาดาล 40 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ า 1 แห่ง 
    แม่น้ า  1 แห่ง  ฝาย  4 แห่ง 
    อ่ืนๆ (ระบุ) - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 

๒.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง  องค์การบริหารส่วนต าบลวังวาล ประกอบด้วยหมู่บ้าน 16 หมู่บ้านมีพ้ืนที่อยู่ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ดังนี้ 

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านพรมแสง 9 บ้านหนองตาสา 
2 บ้านหนองแก 10 บ้านวังดาล 
3 บ้านเพชรเอิม 11 บ้านโคกก่อง 
4 บ้านวังหวาย 12 บ้านหนองจิก 
5 บ้านท่าเสา 13 บ้านหนองโคลน 
6 บ้านตะเคียนทอง 14 บ้านหนองผักกระเฉด 
7 บ้านวังสะบ้า 15 บ้านเกาะแดง 
8 บ้านโมกสูง 16 บ้านหนองชุมหวาย 

 
 2.2 การเลือกตั้ง   

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มีทั้งหมด  1๖  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน ปัญหาคือการ
แข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการ
เลือกผู้ ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะ                 
การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล คือ ขอความร่วมมือ ผู้น า เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ าเภอทราบ  การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์                  
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ                   
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น           
ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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3.ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร   
 

จ านวน  1๖  หมู่บ้าน  (ปี พ.ศ. ๒๕๖3) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (ชาย/หญิง) 

๑ บ้านพรมแสง 142 203 201 404 

๒ บ้านหนองแก 113 234 213 447 

๓ บ้านเพชรเอิม 132 206 212 418 

๔ บ้านวังหวาย 72 107 120 227 

๕ บ้านท่าเสา 115 209 220 429 

๖ บ้านตะเคียนทอง 47 83 89 172 

7 บ้านวังสะบ้า 45 73 82 155 

8 บ้านโมกสูง 127 177 197 374 

9 บ้านหนองตาสา 118 160 181 341 

10 บ้านวังดาล 280 418 401 819 

11 บ้านโคกก่อง 329 446 468 914 

12 บ้านหนองจิก 277 461 440 901 

13 บ้านหนองโคลน 267 394 391 785 

14 บ้านหนองผักกระเฉด 117 237 209 446 

15 บ้านเกาะแดง 208 266 282 548 

16 บ้านหนองชุมหวาย 114 166 176 342 

รวมทั้งสิ้น 2,503 3,840 3,882 7,722 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖3
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3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ประชากร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร ชาย หญิง ช่วงอายุ 

จ านวนประชากรเยาวชน 826 754 อายุต่ ากว่า  ๑๘  ปี 

จ านวนประชากร 2,467 2,429 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 547 699 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 3,840 3,882 ทั้งสิ้น  7,722  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากส านักทะเบียนอ าเภอกบินทร์บุรี ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖3 
 

  4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา  
  ด้านการศึกษาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จ านวน  7 แห่ง มีโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  จ านวน  7  แห่ง และสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ ง 
ตามข้อมูล  ดังนี้   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

ที ่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 
หมู่ที่ 

1 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 3 
2 2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดวังหวาย 4 
3 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดรัตนชมภู 11 
4 4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองจิก 12 
5 5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 
6 6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 14 
7 7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเกาะแดง 15 

  
สภาเด็กและเยาวชนต าบลวังดาล 
 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จ านวน  ๑  แห่ง  เพ่ือเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ                          
เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพ่ือแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลภายใต้หลักการ “เด็กน าผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีส านักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                 
อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชน                     
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการด าเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
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ข้อมูลโรงเรียนสังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง 

หมู่ที่ 
1) โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 3 

2) โรงเรียนวัดวังหวาย 4 

3) โรงเรียนวัดรัตนชมภ ู 11 

4) โรงเรียนบ้านหนองจิก 12 

5) โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 13 

6) โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 14 

7) โรงเรียนบ้านเกาะแดง 15 
 

4.2  สาธารณสุข     
               -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังดาล ตั้งอยู่บ้านหนองโคลน หมู่ที่ 13 

  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านเกาะแดง ตั้งอยู่บ้านเกาะแดง หมู่ที ่15 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน  และท าลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุ
ดังกล่าว จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามีการปูองกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในปีงบประมาณ 2561 นั้นได้บรรจุโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น
โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากการแก้ไขปัญหา คือ
การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษที่ได้รับ
จากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจาก ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.เพ่ือระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจ
หน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้  
             

๔.๔  ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรกบินทร์บุรีได้

แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลมีผู้ที่ติดยาเสพติด
แต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่ อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินโครงการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
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 ๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

(๑)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปุวยเอดส์   
(๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
(๓)  ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครองครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
(6)  ด าเนินโครงการสร้างและซ่อมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ รายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  
(7)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
(8)  ประสานการให้ความช่วยเหลือของจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน  
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
         5.1 การคมนาคมขนส่ง  

 1. รถไฟสายกรุงเทพฯ-อรัญฯ มีป้ายหยุดรถไฟ ดังนี้ 
  1) ที่หยุดรถไฟ บ้านเกาะแดง 
  2) สถานีรถไฟ บ้านพรมแสง 
  3) ที่หยุดรถไฟ หนองศรีวิชัย 
 

 2. ทางบก  
ถนนสายหลักของต าบลวังดาล มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวต าบลได้  4  เส้นทางหลัก  ดังนี้ 

      - ถนนทางหลวงหมายเลข  33      ถนนสุวรรณศร 
            - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 4013 สายหนองคร้อ – บ้านหว้าน 
  - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 2027 สายแยกทางหลวง 33 – บ้านหนองคล้า   
   - ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ปจ 2042   แยกทางหลวง 33 – บ้านวังหวาย   
 

  ถนนภายในต าบล 
  1.  ถนน คสล.  จ านวน  ๓๐  สาย  สภาพใช้งานได้ดี 

2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จ านวน  2๕  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 
                    3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบลใกล้เคียง  จ านวน  1๒  สาย  สภาพใช้งานได้
ดี แต่จะล าบากในฤดูฝน 

  สะพาน    จ านวน   4    สะพาน 
  การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
   -  รถโดยสารประจ าทาง  สายกบินทร์บุรี – ปราจีนบุรี 
   -  รถไฟ (รฟท.)   สายกรุงเทพฯ-อรัญฯ  

5.2 การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกั บ
ถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และ
วิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
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๕.๓ การประปา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล                

เรื่อง การบริหารกิจการประปา การบ ารุงรักษาและการใช้ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่                            
20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยใช้ครอบคลุมในพื้นที่ หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12 และส่วนที่เหลือหมู่บ้าน    ได้
บริหารจัดการเอง และทุกหมู่บ้ านสามารถให้บริการประปาได้ครอบ คลุมทุกหลั งคาเรือน  คิด เป็น                     
100 เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบล   วัง
ดาลได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้รถน้ าเอนกประสงค์น าส่งน้ าเข้าระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปีเพ่ือที่จะพิจารณา
ด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนอง          
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป        
 

         5.4 โทรศัพท์ 
ปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้

นิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคลแทน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการติดต่อสื่อสาร ใช้อยู ่

หมายเลขโทรศัพท์องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 - โทรศัพท์ 037-218-623 
 - โทรสาร 037-218-624 

      5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณีย์จากไปรษณีย์
ประจ าอ าเภอ  ซึ่งมี  จ านวน  2  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่ง
วัน)  หยุดวันอาทิตย์  และมีสถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอกบินทร์บุรี  จ านวน  ๑  แห่ง  ให้บริการทุกๆ ชั่วโมง                      
และทุกวัน   

  -  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านมีครบทั้ง 16 หมู่บ้าน 

  -  มีบริการให้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี  ที่ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

  -  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าที่  แต่ก็มีบาง
รายการที่ยังขาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมี ไว้ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในการด าเนินภารกิจบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น  
แต่หากประชาชนเดือดร้อน หรือหน่วยงานอื่นเดือนร้อน ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ 
ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความ
ต้องการของประชาคมและชุมชนโดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐    มีผล
บั งคับ ใช้ เมื่ อวันที่  ๑  สิ งหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ                             
เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ                    
อันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบใน
การด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณา
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย        
มีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้น
จากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ 3 
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ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่าน
มา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ           
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายส าคัญต่อการพัฒนา
ประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และ            
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการ 
ที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ า       
ในหลายมิต ิขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชน
มีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ 
และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน ขณะที่
ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่น ในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ               
มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ จัดสวัสดิการเพ่ือดูแล
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม                
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว 

 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตู       

สู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหา         
ด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทาย     
ต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่งรวมถึง       
การสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและ
ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และ
บรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ           
ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยง
ในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
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อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย 
เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ   
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริกา ร
ของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
 ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติ       
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น  และ
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มี
ศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่                
มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับ
ของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไป
ยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจท าให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
 นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความ
ผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า  ขณะที่
ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับ
ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
 แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ           
ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผล
ให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความ
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แตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้ง
การจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น 
หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพ          
ที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาด
ความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง 
วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
 จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็นได้ว่า
บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศ         
จึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะ
ประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติ
การพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้ เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐาน
ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการ
พัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก               
จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และ
น าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร            
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
กับลักษณะการใช้พื้นท่ีที่ชัดเจน ขณะที่การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมี
กลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  และสามารถ
ใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพ่ือกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้
เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
 ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ  พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ          
เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ



28 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563     
 

ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเปูาหมายใหญ่          
ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การ
พัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ังและ ยั่งยืน 
 ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง                             
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความ
มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมือง      
ที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลกและมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุน           
ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ  การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม              
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม             
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาล           
มีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วน          
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความ

มั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึง

องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
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(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ
การจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ

อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค

ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย          

เสมอภาค 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้น        
ในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง                
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น              
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ                       
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผล
เป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  ขณะเดียวกัน            
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ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน  เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออกมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ฐานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมหลัก (Industrial Heartland) และเป็นที่ตั้งของท่าเรือน้ าลึกและท่าอากาศยาน
นานาชาติ เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ยังเป็นพ้ืนที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ของอนุภูมิภาค               
ลุ่มน้ าโขง (Southern Economic Corridor และ Southern Coastal Economic Corridor ) ที่เชื่อมโยงเมียนมา
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม ซึ่งเป็นเส้นทางลัดโลจิสติกส์ (Land bridge) เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนกับโลกตะวันตก และ
โลกตะวันออก นอกจากนี้ ภาคตะวันออกยังเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคัญของประเทศ ได้แก่ สุกร กุ้ง ไก่ ข้าว และ
ผลไม้ รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับนานาชาติ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  ดังนั้น การพัฒนา
ภาคตะวันออกระยะต่อไป จะต้องพัฒนาต่อยอดฐานเศรษฐกิจที่มีอยู่ของพ้ืนที่เขต  พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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(EEC) โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์และการค้าบริการ ควบคู่ ไปกับการใช้ศักยภาพความ
อุดมสมบูรณ์ของดินและน้ าและความพร้อมของสถาบันการศึกษาวิจัย ยกระดับสินค้าการเกษตรและบริการให้มี
มูลค่าสูง เพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศให้หลุดพ้นกับดัก “ประเทศ
รายได้ปานกลาง” 

 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  เปูาหมายการพัฒนาภาคตะวันออกจะมุ่งพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้น
น าของอาเซียน โดยรักษา ฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือเพ่ิม           
ขีดความสามารถในการ แข่งขันและสนับสนุนให้ประเทศเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพสูง ได้แก่ พ้ืนที่ ฐานการผลิตและบริการ เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดน 

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน 
   ๒. เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการ

พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
   ๓. เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีความ

ปลอดภัย การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองมีมาตรฐาน บริการสาธารณะมีคุณภาพ และมีระบบขนส่ง สาธารณะในเขตเมือง
อย่างทั่วถึง  

   ๔. เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ 
เป้าหมาย  
  ๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกขยายตัวเพิ่มข้ึน  
  ๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการกระจายรายได้ของภาค ตะวันออกลดลง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มี 

ความทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุก ระบบให้เชื่อมโยง

เข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเมืองในอนาคต  ได้แก่ สนามบิน อู่ตะเภา 
รถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ท่าเรือแหลมฉบังระยะ ๓ ท่าเรือมาบตาพุตระยะ ๓ ท่าเรือสัตหีบ รถไฟทางคู่
เชื่อม ๓ ท่าเรือ และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา-มาบตาพุด รวมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ 
ระบบไฟฟูา ระบบประปา ภายในพ้ืนที่และพ้ืนที่โดยรอบ เพ่ือรองรับความ ต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาค ตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

   2) ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเปูาหมายพิเศษ เพ่ือให้เกิดการลงทุนของ ภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมเปูาหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษ  ภาคตะวันออก 
เช่น จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ประชาสัมพันธ์ และชักจูงนักลงทุนที่มีศักยภาพและ เหมาะสม เป็นต้น   

   3) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย และเทคโนโลยีเพ่ือผลิตก าลังคนให้ตรงกับความ ต้องการ
ของอุตสาหกรรมเปูาหมาย และก่อให้เกิดการวิจัย สร้างนวัตกรรม และการพัฒนาเทคโนโลยีในการต่อยอด และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน อาทิ EEC of Digital Park (EECd) และ EEC of Innovation (EECi)  

   4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลนานาชาติในจังหวัดชลบุรี-ระยอง ให้เป็นฐานการ กระจาย
รายได้และการสร้างงานให้แก่ชุมชน  

   5) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองส าคัญของจังหวัดให้เป็นเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่ เอ้ือต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล  

    ฉะเชิงเทรา : พัฒนาเป็นเมืองท่ีอยู่อาศัยชั้นดีที่ทันสมัย รองรับการขยายตัวของ กรุงเทพฯ และ
การพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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     พัทยา : พัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ และนันทนาการ ศูนย์ประชุม และศูนย์
แสดงสินค้านานาชาติชั้นน าของอาเซียน และศูนย์การให้บริการด้านการแพทย์ระดับนานาชาติ (Medical Tourism)  

    อู่ตะเภา : พัฒนาเป็นศูนย์ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์อาเซียน  
    ระยอง : พัฒนาเป็นเมืองแห่งการศึกษาและวิทยาศาสตร์ เมืองนานาชาติที่มีธุรกิจทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐานสากล 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่ง  เอเชียโดย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การแปร
รูป และการจัดจ าหน่าย   

   2) ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ ได้แก่ สุกร ไก่ และโค ในจังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทรา และ สระแก้ว ให้
ผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งใน  ประเทศและ
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย  และพันธุ์           
ที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดให้มีประสิทธิภาพ  

   3) พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าบริเวณชายฝั่งอ่าวไทย ได้แก่ 
ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ให้คงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนต่อไป โดย เร่งรัดการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และการจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบเหมาะสม ควบคู่ไปกับการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เช่น การส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการและ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
เพ่ีอเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิม การส่งเสริมและพัฒนาการประมง  พ้ืนบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม
และพัฒนาธุรกิจการประมง เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลในจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยค านึงถึง ความยั่งยืน

ของแหล่งท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และ
สิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่และชุมชนในพ้ืนที่  

   2) ฟ้ืนฟูและปรับปรุงการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ระยองและตราด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และอนุรักษ์เชิง
เกษตร เชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวโดยชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการ และท่องเที่ยว เมืองเก่า โดยฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาเส้นทาง สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรม การท่องเที่ยว สินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล  

   3) ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์การท่องเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้ว ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โดยฟื้นฟูบูรณะโบราณสถานและสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งปรับปรุงและ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและควบคุม
การใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 
    1) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ให้เป็น  ประตูและ

ศูนย์กลางทางการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุน เชื่อมโยงกับประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยจัดระเบียบการใช้
ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม พัฒนาเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์  ให้มีประสิทธิภาพ และ
อ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

   2) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับจังหวัดเกาะ กง กัมพูชา โดยจัดระเบียบ                       
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การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์รวมถึงยกระดับมาตรฐานการ  ให้บริการ
และอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่านแดน  

   3) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนบ้านแหลมและบ้านผักกาด อ าเภอโปุงน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ให้เป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนเชื่อมโยงกับจังหวัดพระตะบองและไพลินของกัมพูชา โดย  ปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริการพ้ืนฐานเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทุน ตลอดจนพัฒนาจุดตรวจ ชายแดนเพ่ือให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและจัดระบบการบริหารจัดการมลพิษให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

แนวทางการพัฒนา  
   1) บริหารจัดการน้ าเพ่ือบรรเทาภาวะภัยแล้งและน้ าท่วมจันทบุรีตราด และสระแก้ว              

โดยปรับปรุงและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเดิม จัดสรรน้ าและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ิมเติม รองรับความต้องการใช้น้ าที่เพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนได้อย่างพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมทั้งส่งเสริม  การท า
แหล่งเก็บกักน้ าขนาดเล็กกระจายในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  

   2) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ โดยปลูกปุาเพ่ิมเติม และเพ่ิม มาตรการเฝูา
ระวังติดตามการบุกรุกปุา โดยสนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการพ้ืนที่
ปุาของชุมชนไม่ให้เสื่อมโทรม  

   3) คุ้มครองและฟ้ืนฟูปาุชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล และปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยเฉพาะ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่กัดเซาะรุนแรง ได้แก่ จันทบุรีและฉะเชิงเทรา โดยการก าหนดพ้ืนที่ และหลักเกณฑ์ การใช้ประโยชน์ 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น หรือข้อตกลงร่วมกันของภาคีพัฒนา ในการ จัดการฟ้ืนฟูปุาชายเลน 
การเฝูาระวังการลักลอบจับสัตว์น้ า การคุ้มครองปะการัง หญ้าทะเล พ้ืนที่จับสัตว์น้ า พ้ืนที่เพาะเลี้ยง และการท า
ประมงชายฝั่ง เพ่ือปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่ให้ทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรมลงไปอีก 

   4) ด าเนินการตามมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ ได้แก่ สารอินทรีย์ระเหยง่าย  และฝุุน
ละอองขนาดเล็กในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โดยก าหนดมาตรการควบคุม และมาตรการ จูงใจในการ
ปูองกัน และควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศในเขตชุมชน และเขตอุตสาหกรรมให้อยู่ในเกณฑ์  มาตรฐาน 
เพ่ือให้ชุมชน และอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันและสันติสุข 

   5) ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในจังหวัดที่เป็น ศูนย์กลาง
การค้า การท่องเที่ยว และพ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดการน้ าทิ้งจากครัวเรือนและโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน เพื่อควบคุมและบรรเทาปัญหาน้ าเสีย โดยเฉพาะ ในบริเวณแม่น้ าสายหลักที่อยู่ ในเกณฑ์เสื่อมโทรมอย่าง
ต่อเนื่อง ได้แก่ แม่น้ าระยองตอนบน ตอนล่าง และแม่น้ าพังราดตอนบน  

   6) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการรวบรวม ขนย้าย และการก าจัดขยะจังหวัดชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรา ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยใช้มาตรการคัดแยกขยะและบริหารการจัดเก็บตาม  ประเภทการคัด
แยกขยะให้เป็นระบบ ส่วนของเสียอันตรายที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ บริเวณพ้ืนที่ อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 
และระยอง สนับสนุนให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และการลงทุนก าจัดให้เป็นระบบ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา 

   1) พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ให้มีคุณภาพและเกิดความยั่งยืน 
   2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว (เส้นทาง/ปูาย
แนะน า/สาธารณูปโภค ฯลฯ) 
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   3) สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
   4) พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า บริการ และปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวให้
หลากหลายและมีคุณภาพ 
   5) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริมเครือข่ายผู้ประกอบการด้าน
การท่องเที่ยวให้เข้มแข็ง 

    6) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เด่นในกลุ่มจังหวัดรองรับการท่องเที่ยว 
   7) จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวและระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
   8) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
   9) ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรม อัญมณี การค้า การลงทุน 
การค้าชายแดนเชื่อมโยง EEC และประเทศเพื่อนบ้าน 

แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม  

    2) การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนใน
อุตสาหกรรม 

    3) เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   4) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการส าหรับอุตสาหกรรมใหม่ 
   5) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 

 6) พัฒนาด่านชายแดนและระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานสากล  
 7) พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และเชื่อมโยงกันภายในกลุ่มจังหวัด 

   8) ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน และเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจการค้าชายแดนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป  การตลาด สินค้าเกษตร 
และผลไม้คุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรไทยอย่างครบวงจร 

แนวทางการพัฒนา 
 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

    2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเกษตรอย่างครบถ้วน 
    3)  ส่งเสริมและสนับสนุนในการน านวัตกรรมมาใช้ในการผลิต การแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค้าสินค้าเกษตร 

 4) ฐานข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
 5) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพ่ือสร้างเครือข่าย
ภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง 

   6) เพิ่มช่องทางการจัดท าหน่ายที่ทันสมัย และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรเปูาหมาย 
 7) ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิต การน ามาใช้ และการเพ่ิมมูลค่าพืชสมุนไพร 
 8)ส่งเสริมการปลูกและแปรรูปสมุนไพรอย่างมีคุณภาพ 
 9) จัดท าฐานข้อมูลพื้นที่การปลูกสมุนไพรกลุ่มจังหวัดเพ่ือการบริหารจัดการ 
 10) วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรและเทคโนโลยีเพ่ือผลิตวัตถุดิบเพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิต
และการต่อยอดผลิตภัณฑ์  
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 11) ยกระดับคุณภาพและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 12) ยกระดับคุณภาพของโรงพยาบาลที่ให้การรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทย 
 13) พัฒนาระบบการตลาดและตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเด็นการพัฒนาที่  4 : อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา และปกป้อง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 
1) ฟ้ืนฟูปุาต้นน้ าให้สมบูรณ์เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศ 
2) ปกปูอง อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูปุาชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
3) พัฒนา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าในพื้นที่อย่างทั่วถึง 
4) สร้างเสริมระบบการปูองกันกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่วิกฤต พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว  

และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
5) ปูองกันการพังทลายของดินและตลิ่งริมแม่น้ าและคลองสาขา 
6) ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษขยะและน้ าเสีย 
7) พัฒนาเครือข่ายเฝูาระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม การบริหารจัดการ ยกระดับ

คุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคงปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 

  1) พัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมผู้สูงอายุ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ 

     3) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
      4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนของเมืองด้วยการพัฒนาสุขภาวะ และสาธารณสุขพ้ืนฐาน 

  5) ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดงาน 
  6) พัฒนาศูนย์เรียนรู ้แหลง่เรียนรู้ และช่องทางแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
  

 แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 
1. วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรปลอดภัย เมืองสมุนไพรต้นแบบ” 
2. พันธกิจ (Mission)  

1. ส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว รวมทั้ง  
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาของพ้ืนที่  

2. ส่งเสริมการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพรให้มีมาตรฐานสากล  
3. ส่งเสริมการพัฒนาทางสังคมและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

3. ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
1. เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  
2. เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
3. เมืองเกษตรปลอดภัย  
4. เมืองสมุนไพรต้นแบบ  

4. เป้าประสงค์รวม (Goal)  
1. การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน  
2. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้รับการพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  
3. การสร้างความมั่นคงทางสังคม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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4. การเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
 

5. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue)  
    ยุทธศาสตร์ที1่ ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
         วัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมและสร้างการเติบโตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         เป้าประสงค์  

1. ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริโภคได้รับประโยชน์จากโอกาสทางการค้าและกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ สู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึง  

2. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว  
3. การสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการในพ้ืนที 
แนวทางการพัฒนา 
1.พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตการตลาดการบริโภคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดภัย

ต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้  
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกัน  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างย่ังยืน  
 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวข้องให้เป็นที่รู้จักและสร้างรายได้

ให้แก่จังหวัดเพ่ิมข้ึน 
เป้าประสงค์ 
 1. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพ่ือยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
 2. การเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทย 
แนวทางการพัฒนา 

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือรองรับ การท่องเทีย่ว 
 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิม  
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย อัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
4. พัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งและผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาด 

เป้าประสงค์ 
 ผลผลิตสินค้าเกษตรได้รับรองมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สามารถสร้าง

รายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการเกษตร  

 2. พัฒนาศักยภาพกาลังคนภาคการผลิตสู่เกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เหมาะสม  
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3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย ์ 
4. เสริมสร้างเกษตรวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความเข้มแข็งให้สถาบัน

เกษตรกร 
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับ 
การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน  

 วัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับการพัฒนาผลติภัณฑ์สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ในระดับประเทศสู่ระดับสากล 

เป้าประสงค์ 
 1. การเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
 2. การพัฒนาการแพทย์แผนไทยครบวงจรในระบบบริการสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกพืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสู่ตลาดสากล  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านสมุนไพร  
3. สร้างมูลค่าเพ่ิมในกระบวนการผลิต การแปรูป การตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
4. ยกระดับบริการสุขภาพด้านแพทย์แผนไทยให้มีมาตรฐานและครบวงจร  
 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณภาพ ม่ันคง และสมดุล  

 วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างสังคมท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ปูองกันและแก้ไข

ปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ความเท่าเทียม และความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างสังคมมั่นคงปลอดภัย ปลอดโรค  
2. เสริมสร้างสังคมแห่งความสุขภายใต้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
3. สร้างสังคมแห่งนวัตกรรมการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น  
5. สร้างเสริมการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม  

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

วิสัยทัศน์  
“ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน             

พัฒนาคน สู่พลเมืองให้เข้มแข็ง”  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
   กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใสใ่จสิ่งแวดล้อม  

2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝูาระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
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4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือน และรณรงค์ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

5. รณรงค์เฝูาระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความ ตระหนักการบังคับใช้กฎหมาย
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  

6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็ก เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่าง โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  
   กลยุทธ์  

1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข  
3. รณรงค์ ปูองกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณี และส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน  
   กลยุทธ์  

1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว  
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนากลไกการตลาด ส าหรับสินค้าทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ชุมชน  
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของสังคม  
   กลยุทธ์  

 ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนใน ทุกระดับ 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

 
 

 

 2.2  ยุทธศาสตร์   
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่ น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  5  ด้าน  ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน และระบบระบายน้ า 
  2. ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาและซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
  3. การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงและเป็นเครือข่ายที่เอ้ือต่อการเกษตร 

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ยกระดับคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนให้ย่ังยืน” 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
  1. การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. การส่งเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิตและการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตร 
  3. การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
  4. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ ยวแบบบูรณาการ และการพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา 
  1. การส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และด้อย
โอกาส 
  2. การส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน  
  3. การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา   เพ่ือ
สร้างโอกาสที่มีคุณภาพ 
  4. การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น  
  5. การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนา 
  6. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกันโรคและควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล  การปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 
  8. การส่งเสริม สนับสนุน การรักษาความงบภายในต าบล 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  1. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน 
  2. การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการมลพิษ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2. การส่งเสริม สนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  3. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3  เป้าประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้ 
  1. ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่มีมาตรฐานและ
ให้ความสะดวกและรวดเร็ว 
  2. ประชาชนมีศักยภาพ มีการพัฒนา มีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
  3. การพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่ องเที่ยว ประชาชนมีรายได้จาก
อุตสาหกรรม  
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  4. เด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้ พิการ และด้อยโอกาส มีบทบาทและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ประชาชนทุกเพศวัยได้รับการส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ มีความรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของท้องถิ่นและทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
  5. ส่งเสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข สุขภาพและอนามัยของประชาชน การปูองกันโรคและ
ควบคุมโรค การพัฒนาระบบสุขาภิบาล กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพกีฬา ลานกีฬาชุมชน การจัดการแข่งขันกีฬา
และนันทนาการ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ รวมทั้งสร้างชุมชนที่น่าอยู่ 

6. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูปุาไม้ ปุาไม้ ที่ดิน และทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน  การจัดการมลพิษ             
การจัดการขยะและของเสียอันตราย ท าให้หมู่บ้านหน้าอยู่ 

7. การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากร
ท้องถิ่นมีสมรรถนะ มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของประชาชนได ้
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การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่า
และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน                
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังดาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 คือการประเมินผล
ในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
ดังนี้ 
 

 ๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล

การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน         
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ(processes) 
ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัว
บ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนด
เปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนด
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไป
ตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก ( in – depthevaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียด
ของข้อมูลทีจ่ าเป็น 

 

๒. ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑ ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ส าเร็จหรือไมส าเร็จเพราะ

เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม 
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้น         

จะหาวิธีการแกไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมิน
ตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพ่ือให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๒.๓ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีข้ึน 

ส่วนที่ 4 
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๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการ
จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้น
ให้ขาราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม 

 
 
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑ เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒ เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓ เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
 

๔. ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓ ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
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1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  1.1 การประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล  

20 19.74 
 

19.74 
 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18.86 18.86 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      60 59.24 59.24 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       10 10 10.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในเขตจังหวัด       10 10 10.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 9.37 9.37 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 4.87 4.87 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5.00 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5.00 
 3.8 แผนงาน       5 5 5.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 5.00 

รวมคะแนน  100 97.84 97.84 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน 
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1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
          รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะ
ของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

(3) 3 
 

15  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง 
เ ช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ ง   ฯลฯ 
ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 2 10  

1.3 ข้อมูล เกี่ยวกับสภาพทางสั งคม เ ช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2) 2 10  

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) 1.87 9.35  

1.5 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิจ  เ ช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) 1.87 9.35  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
เ ช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงาน
ประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(2) 2 10  

1.7 ข้อมลูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า 
ปุาไม้ ภเูขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ 

(2) 2 10  
 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2 10  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

(3) 3 15  

รวม 20 19.74 98.70  
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาล 
  พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพ้ืนที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่ส าคัญอ่ืน ๆ  
 

1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20    
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0  

(5) 4.87 24.35  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.75 
 

13.75  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
ก า ร ศึ ก ษ า  ส า ธ า ร ณ สุ ข  ค ว า ม ย า ก จ น 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี 
จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(3) 2.75 13.75  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็น
ต้น 

(3) 2.62 13.10  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 
ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรื อสิ่ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การประดิ ษฐ์ ที่ มี ผ ลต่ อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 3 15  

2.6 ผลการวิ เคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่        
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน)     
O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.87 14.35  

 รวม 20 18.86 94.30  
  

  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้มีการน าเสนอ
ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการน าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 60    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวังดาล สอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  
ประ เด็ นปัญหาการ พัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

(10) 10 16.66  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เชื่ อม โยงกับสภาพสั งคม เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ    และ 
Thailand 4.0 

(10) 10 16.66  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

(10) 9.37 15.61  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังดาลต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกั บ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 4.87 8.11  

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่
ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาลที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
หรือแสดงให้ เห็นถึงความชัดเจนในสิ่ งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 5 8.33  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่ง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

(5) 5 8.33  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่ งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังดาล ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5 8.33  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต 
ก าหนดจุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งหรือ
แผนงานที่ เกิดจากเปู าประสงค์  ตัว ช้ีวัด ค่ า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลที่
มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 5 8.33  
 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่  12  Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่ มจั งหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาลในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 

(5) 5 8.33  

 รวม 60 59.24 98.69  
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ 
  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปราจีนบุรี 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2562  
เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9.87 9.87 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.87 9.87 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.75 9.75 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9.87 9.87 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 59.23 59.23 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 4.87  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4.87  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 4.87  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 4.87  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4.75  
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 98.59 98.59 
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2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ตดิตามและ

ประเมินผลแผน 

๑. การสรุป 
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห ์SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(๑๐) 9.87 98.70  

๒. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไร จ านวนที่ไมส่ามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไร 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสทิธิภาพ (Effciency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

(๑๐) 9.87 98.70  

๓. การ
ประเมินผลการ
น าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี
หรือไม ่ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม ่สิ่งของ วัสด ุครุภณัฑ ์
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ   
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

(๑๐) 9.75 97.50  

๔. แผนงาน
และ 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งานท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการ บูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ         
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ 

(๑๐) 9.87 98.70  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๕.โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๖๐    

๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
 
 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ช่ือโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

(๕) 5 8.33  

๕.๒ ก าหนด 
วัตถุประสงค์
สอดคล้อง 
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค ์มีความเป็นไป
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย 
พืน้ท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าทีไ่หน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๔ โครงการมี
ความสอดคล้อง
กับแผน 
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕) 
 
 

4.87 8.11  

๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ)มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
 

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที ่๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการ
น าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเหลื่อมล้ าทาง สังคม (๔) การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมภิาคและความเป็นเมอืง (๕) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 8.33  

 



53 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563     
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
๕.๖ โครงการมี
ความสอดคล้อง 
Thailand  4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู ่Value-Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น  
(๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสูส่ินค้าเชิง
นวัตกรรม  
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลือ่นด้วนเทคโนโลย ี
ความคิดสร้างสรรค์และนวตักรรม  
(๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค ์นวัตกรรม วิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4.87 8.11  

๕.๗ โครงการ
สอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 
 
 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัดซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออก
จากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 8.33  

๕.๘ โครงการ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให ้
ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลัก 
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียง
ที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็น
โครงการต่อยอดและขยายได ้เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(๕) 
 
 

5 8.33  

๕.๙ งบประมาณ 
มีความสอดคล้อง
กับเปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องค านึงถึงหลัก
ส าคัญ ๕ ประการในการจัดท าโครงการได้แก่  
(๑) ความประหยัด (Economy)  
(๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency)  
(๓) ความมีประสิทธผิล (Effectiveness)  
(๔) ความเหลื่อมล้ าในการพฒันาท้องถิ่น น าไปสู่
ความยุติธรรม (Equity)  
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 5 8.33  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

5.10 มีการ
ประมาณการ
ราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลัก
ของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) 4.75 7.91  

5.11 มีการ
ก าหนดตัวชี้วัด 
(KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุ 
ประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy 
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได ้(measurable) ใช้
บอกประสิทธผิล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได ้เช่น การก าหนดความ
พึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดข้ึนที่สิง่ที่ได้รับ (การ
คาดการณ ์คาดว่าจะได้รับ) 

(๕) 5 3.88  

๕.๑๒ ผลที่คาด
ว่าจะ 
ได้รับสอดคล้อง
กับ 
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนนิการ
ตามโครงการพัฒนาซึง่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากบั
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การด าเนินงานตามโครงการ  
(๒) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้     
(๓) ระบุสิง่ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้  
(๔) เป็นเหตุผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 3.88  

รวมคะแนน ๑๐๐ 98.59 89.76  
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3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล..................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมนิ
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  2.1 บัญชีสรุปโครงการ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

56 28,559,500 87 28,487,900 52 14,875,500 93 24,404,000 84 25,811,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและ
การท่องเท่ียว 

0 0 12 7,270,000 12 7,270,000 12 7,270,000 12 7,270,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
สาธารณสุขและการกีฬา 

34 3,540,215 43 7,140,900 46 10,108,380 46 10,239,380 46 10,263,380 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการอนุรักษธ์รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2 150,000 5 348,000 8 1,198,000 7 698,000 7 698,000 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

11 16,024,000 13 16,924,000 12 16,225,000 12 16,526,000 12 16,826,000 

รวม 103 48,273,715 160 60,170,800 130 49,676,880 170 59,137,380 161 60,868,380 

 
 



57 
 

                                                           การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.วังดาล ประจ าปีงบประมาณ 2563     
 

  2.2 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ 
 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 

8 35,500 20 3,279,650 2 2,454,000 1 1,800,000 0 0 

รวม 8 35,500 20 3,279,650 2 2,454,000 1 1,800,000 0 0 

รวมท้ังสิ้น 111 48,309,215 180 63,450,450 132 52,130,880 171 60,937,380 161 60,868,380 

 
 



58 
 

                                                            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563     
 

ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

---------------------------- 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ถนน สะพาน ระบบระบายน้ า ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟูา ไฟฟูาส่องสว่าง และการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสถานที่
เพ่ือรองรับการบริการประชาชนดียิ่งขึ้น 
          1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
             ยังไม่มีผลด าเนินการ 
 1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม สาธารณสุขและการกีฬา
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล เป็นสถานที่พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พร้อม ในการดูแลเด็กเล็กให้มี
พัฒนาการสมวัน 
   มีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
   ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   มีการก าจัดผักตบชวาในแหล่งน้ าปิดภายในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ท าให้แหล่งน้ า
สะอาดสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 
 1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การการพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ซึ่งเป็นการส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟังความคิดเห็นเสียงส่วน
ใหญ่ และเคารพเสียงส่วนน้อย 
   มีการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ และพัฒนาการท างานให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
   มีสถานที่ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ท โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี และน า
เทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เช่น การซื้อขายทางอินเตอร์เน็ท การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหลาย
ช่องทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการค้นหาข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในด้านการศึกษา 
 
  
        1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 ปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล ได้ด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้จ านวน                      
89  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 112 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ ร้อยละ 79.46 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

๑)  จ านวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
วังดาลจะสามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ  ท าให้ร้อยละขอโครงการที่ท าได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติ 
ได้  
  ข้อเสนอแนะ  

1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึง
สถานะการคลัง  ในการก าหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพ่ือให้มีการด าเนินโครงการได้ตามแผนร้อยละ
เพ่ิมข้ึน  มีจ านวนโครงการที่ไม่ได้ด าเนินการน้อยลง  

2)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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เสร็จแล้ว
ก าลัง

ด าเนินการ
ยงัมไิด้

ด าเนินการ
ไมม่กีาร

ด าเนินการ

1 โครงการจ้าเหมารถเกรดเด้อร์เพื่อปรับเกรดถนนลูกรังภายในต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 150,000 / 149,000.00

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้านนายบุญมา  
อุตส่าห์ หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 407,000 / 372,000.00

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงหนองแขนนาง หมู่ที่
 8 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 0.00

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกตารักษ์ หมู่ที่ 3 
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 365,000.00

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตะเคียนทอง  หมู่ที่ 6
 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 375,000.00

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากลัด หมู่ที่ 5 
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 375,000.00

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพรมแสง – บ้าน
หนองคร้อ หมู่ที่ 13 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 376,000.00

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผักกระเฉด หมู่ที่
 14 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 366,000.00

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 367,000.00

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีจู้ หมู่ที่ 16 
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 367,000.00

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตะกุดอ้อม  หมู่
ที่ 7 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 373,000.00

12 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังสายบ้านนางส าเนียง  ค าภา หมู่ที่ 12  
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 98,800 / 98,000.00

13 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ ากลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 490,000 / 489,000.00
14 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 399,000.00
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่

  1.1 แผนงานเคหะชุมชน

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

หมายเหตุ

การตดิตามและประเมินผลโครงการ
ปีงบประมาณ 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ



เสร็จแล้ว ก าลัง
ด าเนินการ

ยงัมไิด้
ด าเนินการ

ไมม่กีาร
ด าเนินการ

15 โครงการขยายไหล่ทางถนนถนนลาดยาง สายบ้านโนนก่อ – บ้านเพชร
เอิม หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 1,009,000 / 0.00

16 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
17 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
19 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
20 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
21 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 49,000.00
23 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
25 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
26 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
28 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
29 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
30 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 99,000.00
31 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 49,000.00
32 โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 300,000 / 299,000.00
33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองโคลน หมู่ที่ 10 ต าบล

วังดาล
ข้อบัญญัติฯ 200,000 / 199,000.00

34 โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 15 บ้านเกาะแดง ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 479,000 / 0.00
35 โครงการวางท่อระบายน้ าลอดถนน สายบ้านคลองยาง หมู่ที่ 1 ต าบล   

วังดาล
ข้อบัญญัติฯ 18,700 / 0.00

36 โครงการจัดซ้ือถังพักน้ าใส ขนาดบรรจุ 50,000 ลิตร ข้อบัญญัติฯ 480,000 / 478,000.00
37 โครงการวางท่อเมนระบบประปา หมู่ที่ 10  ต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 166,800 / 0.00
38 อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอกบินทร์บุรี เพื่อขยายเขตไฟฟูาแรงสูง

 หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล
ข้อบัญญัติฯ 992,931 / 0.00

39 โครงการติดต้ังชุดผลิตไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ส าหรับประปา
หมู่บ้านหมู่ที่ 3

491,000.00 / 491,000.00
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เบิกจ่ายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้

สถานะโครงการ



เสร็จแล้ว
ก าลัง

ด าเนินการ
ยงัมไิด้

ด าเนินการ
ไมม่กีาร

ด าเนินการ

40 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณ ลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 12  ต าบล
วังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

350,000 / 481,000.00

41 โครงการถมดินปรับพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารศาลาประชาคม หมู่ที่ 13 
 ต าบลวังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

127,000 / 299,000.00

42 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายภายในหมู่ที่ 14 ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

61,500 / 61,500.00

43 โครงการปรับปรุงถนนสายโนนก่อ - เพชรเอิม (บริเวณหน้าโรงงานเมสัน)
 หมู่ที่ 1 ต าบลวังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

350,000 / 313,000.00

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองผักกระเฉด หมู่ที่ 14
 ต าบลวังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

24,000 / 24,000.00

45 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบล    
วังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

50,000 / 48,000.00

46 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 5 ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

42,000 / 42,000.00

47 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 8 ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

55,000 / 40,000.00

48 โครงการวางท่อระบายน้ า ทางเข้า - ออก จุดเติมน้ ารถบรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ อบต.วังดาล หมู่ที่ 3 ต าบลวังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

13,000 / 12,000.00

49 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายรอบ
หมู่บ้าน

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

478,000 / 477,000.00

50 โครงการถมดินพร้อมปรับพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของต าบล
วังดาล หมู่ที่ 8 ต าบลวังดาล

ข้อบญัญัติฯ/โอนงบประมาณ
รายจ่าย

180,000 / 179,000.00

51 โครงการก่อสร้างถนนสายท่าสนามทอง หมู่ที่ 11 ต าบลวังดาล อ าเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ 6,774,086.51 / 6,774,086.51

52 โครงการก่อสร้างถนนสายท่าสนามทอง เชื่อมต่อทางรถไฟ หมู่ที่ 11 
ต าบลวังดาล อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ 9,780,000.46 / 9,780,000.46

- 28,817,818 46 3 - 3 25,652,586.97
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รวม  52 โครงการ

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉาะกิจฯ

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

หมายเหตุ



เสร็จแล้ว
ก าลัง

ด าเนินการ
ยงัมไิด้

ด าเนินการ
ไมม่กีาร

ด าเนินการ

1 โครงการการปลูกปุาชุมชน ปลูกหญ้าแฝก  ค่าจ้างท าแนวกันไฟ ภายใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

2 โครงการรักษ์น้ า รักษ์ปุา รักษาแผ่นดิน ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 12,760.00
100,000 1 - - 1 12,760.00

1 โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 98,970.50
2 โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง    เด็กเล็ก ข้อบัญญัติฯ 10,000 / 0.00
3 โครงการปูองกันอุบัติเหตุส าหรับเด็กและเยาวชนในต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 20,000 / 0.00
4 โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล   ยาเสพติด ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 0.00
5 โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด 

อบต.วังดาล
ข้อบัญญัติฯ 163,200 / 163,200.00

6 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าหนังสือเรียน

ข้อบัญญัติฯ 19,200 / 19,200.00

7 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าอุปกรณ์การเรียน

ข้อบัญญัติฯ 19,200 / 19,200.00

8 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

ข้อบัญญัติฯ 28,800 / 28,800.00

9 โครงการเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ข้อบัญญัติฯ 41,280 / 41,280.00

10 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ข้อบัญญัติฯ 1,274,300 / 1,328,164.44
11 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 2,276,000 / 2,162,000.00
12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด

องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล  
470,400 470,400.00

- 4,522,380 8 - - 4 4,331,214.94
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว
  2.1 แผนงานการเกษตร

รวมทั้งหมด 2 โครงการ

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

  3.1 แผนงานการศึกษา
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการพัฒนาดา้นสังคม การศึกษา ศาสนา วัธนธรรม สาธารณสุขและกีฬา

หมายเหตุ

รวม 12 โครงการ



เสร็จแล้ว ก าลังด าเนินการ
ยงัมิได้

ด าเนินการ
ไม่มีการ

ด าเนินการ

1 โครงการจัดซ้ือวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 120,000 / 80,051.00
2 โครงการรณรงค์ควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก กองทุนหลักประกนัสุขภาพ     

อบต.วงัดาล
253,330 / 253,330.00

3 อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข หมู่ 1 - 16 ข้อบัญญัติฯ 320,000 / 320,000.00
- 693,330 3 - - - 653,381.00

1 โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนและชุดกู้ชีพกู้ภัย 
อบต.วังดาล

ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

2 โครงการฝึกอบรมทีมงานกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ 40,000 / 0.00

- 90,000 - - - 2 0.00

1 โครงการจัดเวทีประชาคมและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 0.00

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ราษฎรในต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 50,000 / 0.00
- 100,000 - - - 2 0.00

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 220,000 / 185,996.00
2 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ข้อบัญญัติฯ 120,000 / 110,555.00
3 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ  ประจ าปี

 2563
ข้อบัญญัติฯ 120,000 / 0.00

4 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563 ข้อบัญญัติฯ 120,000 / 111,850.00
- 580,000 3 - - 1 408,401.00
- 5,985,710 14 0 0 9 5,392,997

63

  3.4 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน

  3.5 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม  4  โครงการ
รวมทั้งหมด  23 โครงการ

รวม 1 โครงการ

  3.2 แผนงานสาธารณสุข

  3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รวม 4 โครงการ

รวม 2 โครงการ

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ เบิกจ่ายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ



เสร็จแล้ว ก าลังด าเนินการ
ยงัมิได้

ด าเนินการ
ไม่มีการ

ด าเนินการ

1 ค่าใช้จ่ายในการบริการท าลายและก าจัดขยะมูลฝอย ข้อบัญญัติฯ 300,000 / 0.00

2 บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน ข้อบัญญัติฯ 2,400,000 / 2,190,000.00
- 2,700,000 1 - - 1 2,190,000

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติฯ 400,000 / 0.00
2 โครงการเลือกต้ังผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้อบัญญัติฯ 500,000 / 0.00
3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังดาล
250,000 / 79,288.00

4 เก้าอี้ส านักงาน ข้อบัญญัติฯ 5,250 / 5,250.00
5 ตู้เหล็ก 2 บาน ข้อบัญญัติฯ 22,000 / 0.00
6 โต๊ะส านักงาน ข้อบัญญัติฯ 20,700 / 20,700.00
7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ข้อบัญญัติฯ 8,000 / 8,000.00
8 GPS พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังบนรถบรรทุกน้ า ชนิด 10 ล้อ  

จ านวน 1 เคร่ือง
ข้อบัญญัติฯ/โอน

งบประมาณรายจ่าย
5,880.00 / 5,880.00

9 GPS พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง ส าหรับติดต้ังบนรถบรรทุกน้ า ชนิด 6 ล้อ  
จ านวน 1 เคร่ือง

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

4,810.00 / 4,810.00

10 ปูอมปืนฉีดน้ า ขนาด 2 นิ้ว เพื่อเปล่ียนและติดต้ังบนหลังรถบรรทุกน้ า 
ขนาด 10 ล้อ

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

14,500.00 / 14,500.00

11 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19
 นิ้ว) ราคา 17,000 บาท  จ านวน 4 เคร่ือง

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

68,000.00 / 68,000.00

1,299,140 8 - - 3 206,428

1 ตู้เหล็ก 2 บาน ข้อบัญญัติฯ 22,000 / 0.00
2 โต๊ะท างานไม้ ข้อบัญญัติฯ 11,250 / 3,750.00
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รวม 11 โครงการ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม

ครุภัณฑ์
  1.1 แผนงานเคหะชุมชน

   5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

รวมทั้งหมด 2 โครงการ
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง

หมายเหตุแหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ

5.2 แผนงานบริหารงานคลัง
ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ



เสร็จแล้ว ก าลังด าเนินการ
ยงัมิได้

ด าเนินการ
ไม่มีการ

ด าเนินการ

3 โต๊ะท างานไม้ ข้อบัญญัติฯ 6,900 / 6,900.00
4 เก้าอี้ส านักงาน ข้อบัญญัติฯ 7,000 / 7,000.00
5 คร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพ

ขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว)
ข้อบัญญัติฯ 22,000 / 22,000.00

6 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อบัญญัติฯ 60,000 / 60,000.00

7 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer)

ข้อบัญญัติฯ 16,000 / 16,000.00

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน * (จอแสดงภาพขนาด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จ านวน  1 เคร่ือง

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

170,000 / 17,000.00

315,150 7 - - 1 132,650.00 369

1 เก้าอี้ส านักงาน ข้อบัญญัติฯ 3,500 / 3,500.00
2 โต๊ะท างานไม้ ขนาด ยาว 120 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร สูง 75 

เซนติเมตร
ข้อบัญญัติฯ 3,750 / 0.00

3 โต๊ะท างานไม้ ขนาด ยาว 150 เซนติเมตร กว้าง 75 เซนติเมตร สูง 75 
เซนติเมตร

ข้อบัญญัติฯ 6,900 / 6,900.00

4 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer

ข้อบัญญัติฯ 8,000 / 8,000.00

5 คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว)

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

30,000 / 30,000.00

6 ปั้มน้ าส าหรับดูดโคลนท าความสะอาดถังพักน้ าใสส าหรับระบบประปา
ด้านหลังที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

15,000 / 15,000.00

7 ปั้มน้ าแบบหอยโข่ง ส าหรับระบบประปาบริเวณด้านหลังที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล จ านวน 2 ตัว

ข้อบัญญัติฯ/โอน
งบประมาณรายจ่าย

36,400 / 36,400.00

103,550 6 - - 1 99,800.00
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 - แผนงานเคหะชุมชน

รวม 7 โครงการ

รวม 8 โครงการ

ที่ หมายเหตุยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้
สถานะโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณ
จริงจริง



เสร็จแล้ว
ก าลัง

ด าเนินการ
ยังมิได้

ด าเนินการ
ไม่มีการ

ด าเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติฯ 9,500,000 / 9,164,100.00
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ข้อบัญญัติฯ 4,128,000 / 3,470,400.00
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ข้อบัญญัติฯ 30,000 / 26,500.00
4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลวังดาล ข้อบัญญัติฯ 100,000 / 0.00
5 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ข้อบัญญัติฯ 350,000 / 338,940.00
6 สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ข้อบัญญัติฯ 299,110 / 299,948.00
7 สมทบกองทุนประกันสังคม ข้อบัญญัติฯ 140,000 131,153.00

14,547,110 6 - - 1 13,431,041.00
16,264,950 27 0 0 6 13,869,919.00
53,868,478 89 3 0 20 47,118,262.91
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ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา/แนวทางการพัฒนา/โครงการ แหล่งที่มาของงบประมาณ งบประมาณที่ตัง้ไว้

สถานะโครงการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

จริงจริง
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น 112  โครงการ

รวม 7 โครงการ
รวมทั้งหมด 33 โครงการ

   5.2 แผนงานงบกลาง


