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ค ำน ำ 
------------------------------------------------------- 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่
ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ผลการติดตามเล่มนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาต าบลแก่งดินสอ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

  

 
 
 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สำรบัญ 
------------------------------------------------------- 

         หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที ่๑ บทน า 
 ๑.๑ ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล       1 
 ๑.๒ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล       2 
 ๑.๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล       2 
 ๑.๔ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล      2 
 ๑.๕ ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล     3 
ส่วนที ่๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา        5 
ส่วนที ่๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนา       ๑๙ 
ส่วนที ่๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น       ๒๘ 
ส่วนที ่๕ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e - Plan      3๒ 
ส่วนที ่๖ สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    3๓

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ       3๖ 
 
 
ภาคผนวก 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนท่ี ๑ 
บทน ำ 

------------------------------------------------------- 
 ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง 

เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมาว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบล  
แก่งดินสอในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่าง 
ๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย 

 ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีและแผนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถ
บ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน 

๑. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดี ยวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นได้ผลอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จาก
การติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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๒.ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานได้หลายแนวทาง  ดังนี้ 
 ๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ สามารถพิจารณาจากการติดตามและ
ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนหรือไม่ 
 ๒.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการ
ปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๒.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
ที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ 

๓.วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๓.๑ เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
 ๓.๒ เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 
 ๓.๓ เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอและ
แก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น 
 ๓.๔ เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป 

๔.กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๔.๑ กรอบในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 
 ๑. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ดังนี้ 
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ดังนี้ 
  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดังนี้ 
 ๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว ๐357  ลงวันที่ 19 
มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการด าเนินแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)ขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ข้อ 1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ตามข้อ 12 (3) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 25๖๑ให้ด าเนินการอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้นกรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 ๒.ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2
พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

๕. ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ๕.๑ ระเบียบท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
 (๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม 
 (๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน  ดังนี้ 
  แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 (๓) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและ
ประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)  
 ๕.๒ วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
 (๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖5)และแผนพัฒนาห้าปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖5) (เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ ๑), ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3 
 (๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาส  ดังนี้ 
 รำยไตรมำส 
  (๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖2) 
  (๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖3) 
  (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖3) 
  (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖3)  
 ระยะ ๖ เดือน 

(๑) เดือนตุลาคม ๒๕๖2– มีนาคม ๒๕๖3 
(๒) เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖3 

  (๓) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่
  (๔) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
  (๕) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
  (๖) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 

http://www.dla.go.th/
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  (๗) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
  แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas 
(www.dla.go.th)  
 
๖. คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ 

๖.1.  นายพินิจ  จิตรพิโรจน์  ประธานสภา อบต.  ประธานคณะกรรมการ 
๖.2.  นายวันชัย  จ าเนียรสวสัดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10  กรรมการ 
๖.3.  นางอัมพร  พันเรือง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3  กรรมการ 
๖.4.  นายล าพอง  ภู่สุด   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  กรรมการ  
๖.5.  นายพิชัย  เจนเขา   ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๖.6.  นายมานิตย์  ปัญหา  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๖.7.  นายพิทักษ์  โนนเภา  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๖.๘.  นายสมหมาย  สมมิตร  ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
๖.๙.  นายสมศักดิ์  ศรีประยูรวงษ์  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
๖.๑๐.นางสาวดลยา  พละเดช  รองปลัด อบต.   กรรมการ 
๖.1๑.นายชอบ  ปิ่นทะเล   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖.1๒.นายสุพล  ทองใบ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
๖.1๓.นายสุเทพ  ฉุนตู   ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการและเลขานุการ 
๖.๑๔.นางสาวจิราพร  ชาสันเทียะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

-------------------------------------------------- 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
 1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน๒๕๕๘เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงมั่งค่ังและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ๒๐ปีให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที๒่ของรัฐบาล (ปี๒๕๕๘ -๒๕๕๙)และกรอบการปฏิรูปในระยะ
ที่๓ (ปี๒๕๖๐เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น
จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนด 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกันดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน
และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชนเอกชนประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน”
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วคนไทยมีความสุขอยู่ดีกินดี
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรมซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ๒๐ปีต่อ
จากนี้ไปจะประกอบด้วย๖ยุทธศาสตร์ได้แก ่

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
๑. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 

มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจาก
ภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญอาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒)  การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่นสร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓)  การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
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(๔)  การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(๕)  การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖)  การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

 ๒.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วซึ่งจ าเป็นต้อง

ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้งในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและบริการการสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหารการเพ่ิมขีดความสามารถ
ทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

(๑)  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น
การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของ
ห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการบนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยมีการใช้ดิจิตอลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการโดย
มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไปรวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพสะอาดและปลอดภัยของ
โลก 

- ภาคเกษตรโดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืนเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็งและการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพสะอาดและ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรมโดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูงและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วง
โซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการโดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลายมีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมโดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิมเช่นการท่องเที่ยวและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆเป็นต้น 

(๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
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(๔)  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕)  การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่งด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖)  การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆเพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 
เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกายใจ

สติปัญญามีความเป็นสากลมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายมีคุณธรรม
จริยธรรมรู้คุณค่าความเป็นไทยมีครอบครัวที่มั่นคงกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

๔.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคม

ที่เสมอภาคและเป็นธรรมกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญอาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้าน

น้ ารวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียวกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญอาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ าเน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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๖.ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจมีสมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมมีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญอาท ิ

 (๑)การปรับปรุงโครงสร้างบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๑.๒ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
           ๑) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์  

พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่โดยเฉพาะการ
พัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพ
เพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นฐานการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาด
ก าลังแรงงาน โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดสุขภาพเพ่ือสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัว
ไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม 

๒) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล  ำในสังคม  
 มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพสามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้
และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทาง
สังคมขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมี
ช่องทางการเข้าถึงที่หลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนการเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสร้าง
โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ซึ่งจะน าไปสู่การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าอันจะ
น าไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย   

๓) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน  
ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง โดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี

ทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการที่เป็นฐานการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใต้เงื่อนไขการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการที่มีศักยภาพที่จะ
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เป็นฐานส าคัญส าหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและ
บริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจ
ภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจ าภูมิภาค เป็นต้น 

ทั้งนี้ โดยจะให้ความส าคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิต
และบริการ การพัฒนา SMEs และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของ
ลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อ
การค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจใน
ภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ
รายได้สูง ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 

 ๔) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน   
มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐ ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพ่ือ
ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

 5) ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ันคั่งและยั่งยืน  
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) สถาบันหลักของชาติให้ด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความ
สามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม (๓) ความสงบสุข
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและ
พัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง (๕) สร้างความเชื่อมั่นและพัฒนา
ความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (๗) 
รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) 
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ า โดยการก าหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา
ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ
(๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความ
มั่นคง 

๖) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ  
เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้

อย่างเป็นธรรมรวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่าง



ห น้ า  | ๑๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้บริการภาครัฐผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) การปรับปรุง
กระบวนการงบประมาณ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เ อ้ือต่อการกระจายอ านาจที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการ
คอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลส าเร็จ
และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗ 

๗) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการ

พัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหาร
จัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลการลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรม
ผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการ
ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเ พ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก 

๘) ยุทธศำสตร์ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้ งการสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปน าไปสู่ศักยภาพ
การแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพ่ือเป็นรากฐานการด ารงชีวิตที่มี
ความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาและยกระดับความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกลบูรณาการระหว่างหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้
ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้าโดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศ
ที่มีรายได้สูงในอนาคต 

 ๙) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา

ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษา
ฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (๑) การ
พัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (๓) การพัฒนาพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณ
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ชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัส
เตอร์อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกทวาย 

 ๑๐) ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำน และภูมิภำค  
  ก าหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน
และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การด าเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) การประมง การค้ามนุษย์ 
และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการรองรับ
และด าเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ (Post-ASEAN 2015) การ
ปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการด าเนินงานตาม
พันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) 
เป็นต้น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค และการ
ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในเอเชีย 

1.3 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนกลำง   
(ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก สมุทรปราการ) 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เส้นทางการค้าการลงทุนไปสู่อินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและนวัตกรรมเกษตรแปรรูป
ระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ สุขภาพ และวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์” 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 จากการที่เป็นที่ตั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพฯและชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอ่ืน ตามเสนทาง ฉะเชิงเทรา นครนายกปราจีนบุรีสระแกว อรัญ
ประเทศ ปอยเปต และเสียมเรียบ มีระบบชลประทานที่ดีและสภาพธรรมชาติเหมาะแกการเกษตร เช่น กุง ไก สุกร 
ขาว มะมวง เปนแหลงผลิตสินคาอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะยานยนตและชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสเครื่องหนัง สิ่งทอ และอาหารแปรรูป มีแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับ
ทรัพยากรทองถิ่น และสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันจึงมีทิศทางการพัฒนาดังนี้ 
 (๑) พัฒนาเมืองศูนยกลางรองรับทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยการวางแผนปรับปรุงขนาดเมือง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการทางสังคม และปองกันการขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชนและอุตสาหกรรม 
เพ่ือไมใหบุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ 
 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคาโดยเฉพาะการปรับปรุง
และขยายระบบโครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณที่เปนคอขวด หรือสวนที่ขาดหายไป (Missing Link) ใหสม
บูรณยิ่งขึ้น 
 (๓) พัฒนาใหเปนศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร โดยสรางมูลคาผลิตภัณฑใหสินคา เชน ขาว มะมวง ไก
และสุกร ใหมีมูลคาสูงขึ้น และมีความหลากหลายที่ตอบสนองตอพฤติกรรมของผูบริโภคและเพ่ิมประสิทธิภาพ
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มาตรฐานดานความปลอดภัยของสินคาการเกษตร เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในดานคุณภาพและมาตรฐานในการสง 
ออกสูตลาดตางประเทศเพ่ิมขึน้ 
 (๔) เสริมสรางสภาพแวดลอมแหลงอุตสาหกรรมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑของกลุมอุตสาหกรรมใน
พ้ืนที่ใหมีความทันสมัยและเปนสากลไปสูตลาดโลก และพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสนับสนุนการลงทุนพัฒนา
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
 (๕) ขยายเครือขายอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เขากับศูนยกลางอุตสาหกรรมที่มีอยู
เดิม ควบคูไปกับการเพิ่มสิ่งจูงใจ และเสริมสร้างประสิทธิภาพดานเทคโนโลยีการผลิต 
 (๖) สงเสริมการวิจัย และพัฒนา (R&D) รวมทั้งการออกแบบและนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาสินคาใหมสู
ตลาดโลก 
 (๗) ฟนฟูแหลงทองเที่ยวหลักไมใหเสื่อมโทรมควบคูไปกับการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหไดมาตรฐาน
ระดับนานาชาติและจัดระเบียบแหลงทองเที่ยวใหเหมาะสมกับขีดความสามารถที่จะรองรับจํานวนนักทองเที่ยว 
 (๘) พัฒนาระบบโครงข ายบริการพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมบริเวณเศรษฐกิจชายแดนให้ได
มาตรฐานสากล เพ่ืออํานวยความสะดวก และสนับสนุนการคา การลงทุน การทองเที่ยว ชายแดน 

 

แผนพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี 

 วิสัยทัศน์“เมืองอุตสาหกรรมสีเขียว  ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เกษตรปลอดภัย                          
เมืองสมุนไพรต้นแบบ” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยกระดับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรมสีเขียว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓  เพ่ิมศักยภาพการผลิต  การตลาดสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วย 
  เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างครบวงจรและยกระดับ 
  การให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยตามมาตรฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
        สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ  มั่นคง  และสมดุล 
1.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 จากการสัมมนาวิชาการเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรอบการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ส านักงานสหกรณ์การเกษตร
เมืองปราจีนบุรี จ ากัด ต าบลไม้เค็ด อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ประชุมโดยคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะทบทวน ปรับปรุงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นก าหนด
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2560 – 2563) ดังนี้ 
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 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ยกระดับคุณภาพชีวิต รักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาทุนสังคม ส่งเสริมแหล่งเศรษฐกิจชุมชน พัฒนา
คนสู่พลเมืองให้เข้มแข็ง” 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Vision) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทุนทางสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  ๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวชุมชน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้ำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นจิตส านึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนเครือข่ายและส่งเสริมกิจกรรมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมการลดใช้สารเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพในภาคการเกษตร 
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะครัวเรือนและรณรงค์การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. รณรงค์เฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างความตระหนักการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของ

ท้องถิ่น 
6. ประสานและพัฒนาการจัดท าระบบชลประทานขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
7. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว และกิจกรรมร่วมระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำคุณภำพชีวิต ทุนทำงสังคม และชุมชนให้เข้มแข็ง 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
3. รณรงค์ ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. พัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ประเพณีและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  ส่งเสริมเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวชุมชน 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนากลไกการตลาด 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  พัฒนำคนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมภาคพลเมืองและประชาสังคม ให้มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ของชุมชนในทุกระดับ 
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1.6 ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ 

 วิสัยทัศน์ 

“แก่งดินสอเมืองน่าอยู่  สังคมแห่งการเรียนรู้  ควบคู่วัฒนธรรมล้ าค่า 
การเกษตรก้าวหน้า  ประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

1ภำรกิจหลักกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ 
  1.1.การพัฒนาเมืองน่าอยู่ โครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาการคมนาคม ไฟฟ้าสาธารณะ การระบาย                   
การผังเมือง การปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆให้ได้มาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและ
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  1.2.การพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตของประชาชน การสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การนันทนาการ และส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา  การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 

1.3. พัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินค้า
พ้ืนเมืองสนับสนุนระบบเศรษฐกิจชุมชน การแทรกแซงราคาพืชผล สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และการจัดตั้งกลุ่มที่
เป็นธรรม  สามารถพ่ึงตนเองได้ 

1.4. การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรให้กับประชาชน     
1.5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
1.6. การพัฒนาอนุรักษ์ การป้องกันการท าลาย การบ าบัด และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม  

2จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ 

  เป็นเมืองน่ำอยู่ คือ  การพัฒนาระบบโครงสร้างให้ได้มาตรฐาน  ให้มีการคมนาคมที่สะดวก 
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือน มีระบบน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอทุกครัวเรือนมีระบบนิเวศน์
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทัศนียภาพที่สวยงานปราศจากขยะและมลพิษต่าง ๆ  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่
สวยงาม เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับทุกคน 

  เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ คือ  ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทั้ง
การศึกษานอกระบบและในระบบ คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเ สริมภูมิปัญญา
ชาวบ้าน กระบวนการการเรียนรู้ของชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางของระบอบประชาธิปไตย  เน้นการมีส่วนร่วม
ของประชาชนให้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

เป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมล  ำค่ำ คือ  จุดมุ่งหมายในการพัฒนาต าบลแก่งดินสอให้เป็นสังคมที่มี
ความงามของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีแบบไทย ๆ  ตามหลักของชาวพุทธ มีวิถีชีวิตที่เป็นอยู่แบบเรียบ
ง่าย มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกัน ทักทายกันด้วยรอยยิ้ม มีวัฒนธรรมที่ดีงามท าให้ผู้มาเยือนประทับใจในวิถีชุมชนของ
คนต าบลแก่งดินสอ เป็นสังคมที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีดังเดิมไว้ 

กำรเกษตรก้ำวหน้ำ คือ การพัฒนาในเรื่องการเกษตรเป็นการท าเกษตรแบบยั่งยืน ที่มีต้นทุนน้อยแต่ได้
ผลผลิตสูง โดยอาศัยการท าเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีหันมาใช้วิธีทางธรรมชาติมาก
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ขึ้น  มีการรวมกลุ่มเกษตรอย่างเข้มแข็งเพ่ือต่อรองราคา  พัฒนากลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้สามารถเพ่ิมทักษะการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นการเพ่ิมมูลค่าของสินค่าทางการเกษตร 

ประชำชนอยู่ดีมีสุข คือ  ทั้งหมดของการพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การที่ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ประชาชนที่อาศัยอยู่มรพื้นท่ีต าบลแก่งดินสอมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มีความรู้มีทัศนะคติที่ดี มีจิตเป็นสาธารณะ 
รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม มีอาชีพที่มั่นคง เป็นสังคมที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน ปราศจากปัญหายาเสพติดน าไปสู่
สังคมอยู่ดีมีสุข 

3. วัตถุประสงค์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  

1. เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ที่ได้มาตรฐาน  ยกระดับความเป็นอยู่และอ านวยความสะดวกในชุมชน 
  2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 

3. เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้  มีอาชีพ  มีงานท า  และพัฒนาฝีมือแรงงาน   หรือการจัดตั้งกลุ่มที่
เป็นรูปธรรม   

4. เพ่ือให้ประชาชนชุมชนมีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
5. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  

และส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพ
อุดมสมบูรณ ์
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ส่วนท่ี ๓ 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ 

-------------------------------------------------- 
 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 โดยเก็บข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ 
ของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร และน ามาสรุป
เป็นภาพรวมของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ  ดังนี้ 

 แบบที่ ๑ กำรก ำกับกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค ำชี แจง: เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ประเด็นกำรประเมิน 
มีกำร 
ด ำเนิน 
งำน 

ไม่มีกำร 
ด ำเนิน 
งำน 

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น   
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่และประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแบบแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ฯและภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีก่ารพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   
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 แบบที่ 2แบบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค ำชี แจง: เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 256๑ – 2565) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน (รายไตรมาส) และทุกๆ 6 เดือน โดยเริ่ มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน 
ตุลาคม 25๖2 – 30 กันยายน 2563 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
2. รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

  ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 25๖2) 
 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2563) 
 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563) 

  ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) 
3. รายงานผลการด าเนินงานระยะ 6 เดือน 

  เดือน ตุลาคม 25๖2 – มีนาคม 2563 
  เดือน เมษายน 2563 – กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น(พ.ศ.256๑-พ.ศ.2565) 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (2561-2565) 

ยุทธศำสตร ์
ปีที่ 1 พ.ศ. 256๑ ปีที่ 2 พ.ศ. 256๒ ปีที่ 3 พ.ศ. 256๓ ปีที่ ๔ พ.ศ. 256๔ ปีที่ 5 พ.ศ. 2565 รวม 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

งบ 
ประมำณ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

0 0 3 3,189,000 63 24,947,000 126 33,613,000 54 14,858,000 
 

245 
 

76,607,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านคน
และสร้างสังคมสงบ
สุข 

21 675,000 54 1,018,800 62 11,356,700 81 23,999,200 81 24,009,200 
 

302 
 

61,058,900 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 1 50,000 
 

5 
 

250,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

6 146,000 7 166,000 10 196,000 11 246,000 11 246,000 

 

45 

 
 

1,000,000 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

0 
 

0 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร
จัดการที่ด ี

8 14,970,000 8 15,010,000 11 18,565,000 11 15,732,000 11 15,772,000 

 

47 

 

80,049,000 

รวม 36 15,841,000 73 19,633,800 147 54,914,700 230 73,640,200 158 54,935,200 
 

644 
 

218,964,900 
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กราฟแสดงจ านวนโครงการตามแผนพฒันา (เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๓) 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑– 2565) ประจ ำปีงบประมำณ 2563 รอบเดือนตุลำคม 25๖2 ถึง เดือนกันยำยน 256๓ 

 (ตำมข้อบัญญัติ) 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

จ ำนวนโครงกำรที่
อยู่ 

ระหว่ำงด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่ 
ไม่ได้ด ำเนินกำร 

จ ำนวนโครงกำรที่มี
กำร 

ยกเลิกโครงกำร 

จ ำนวนโครงกำร 
ทั งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 54 68.36 2 2.53 23 29.11 0 0.00 79 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและสร้างสังคมสงบสุข 18 43.90 0 0.00 23 56.10 0 0.00 41 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 0 0.00 0 0.00 2 100 0 0.00 2 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 25.00 0 0.00 3 75.00 0 0.00 4 100 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารจัดการ
ที่ด ี

8 72.73 0 0.00 3 27.27 0 0.00 11 100 

รวม 81 59.12 2 1.46 54 39.42 0 0.00 137 100  
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กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม 

เงินจัดสรร 
(Matching 

Fund) 
รวม 

จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน จ ำนวนเงิน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

6,779,838.90 9,730,200 - 
 

16,510,038.98  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคนและ
สร้างสังคมสงบสุข 

 

9,932,171.60 - - 
 

9,932,171.60 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

0 - - 
 

0 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

26,810.40 - - 
 

26,810.40 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการ
ท่องเที่ยว 

 

0 - - 
 

0 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหารจัดการที่ดี 

 

14,080,581.80 - - 
 

14,080,581.80 

รวม 

 

32,455,444.78 9,730,200 
 

- 42,185,644.78 

 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

0.00 

26,810.40 
0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

กรำฟแสดงแผนภูมิกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมข้อบัญญัติ ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

1

2

3

4

5

6
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ส่วนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 
 

โครงกำรที่ได้รับอุดหนุนเฉพำะกิจประจ ำปี พ.ศ. 2563 

โครงกำร 

ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่ำง

ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ
ที่ได้รับ 

งบประมำณ
ที่เบิกจ่ำย 

- - - - - - 

- - - - - - 
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ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 

ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ใน
แผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก 
 

จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดท าแผน
ทุกปีและให้มีการบรรจุโครงการให้
สอดคล้องกับสถานะการคลังของท้องถิ่น 

2 การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมี
ความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 
 

ควรด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้
อย่างต่อเนื่อง 

3 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจ
เรื่องแผน จึงไม่เห็นความส าคัญของการ
ปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยส าคัญใน
การบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ 
 

แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับ
ควรให้ความส าคัญและท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ ตัวชี้วัด โครงการ/
กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุป
สรรค์ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
อย่างจริงจัง 

4 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและ
พอเพียงกับโครงการ 
 

ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้น
ตามแผนปฏิบัติ 

5 ระยะเวลาในการจัดหาโครงการที่ก าหนด
ตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม 
รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 
 

หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนด
เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน  
หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น 

6 การรายงานผลการด าเนินงานจาก
หน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า 
 
 

ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้สามารถน าข้อมูล
ไปสรุปผลได้ 

สรุป 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอตามที่ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้าน บรรจุโครงการไว้ จ านวน 147 โครงการ สามารถน าโครงการมาบรรจุใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ จ านวน 109  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
74.15 ของโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 2565) เฉพาะปี พ.ศ. 2563 
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ส่วนท่ี 4 
ผลกำรวัดคุณภำพแผนพัฒนำกำรติดตำมและประเมินผล 

ในเชิงปริมำณตำมแบบติดตำมและประเมินคุณภำพแผนพัฒนำท้องถิ่น 
-------------------------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๘๑๐.3/ว ๖๐๔๖  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่าวให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 ดังนั้น  เพ่ือให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือ
สั่งการดังกล่าว จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดยสรุปผล
การประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

แบบประเมินคุณภำพของแผนพัฒนำ 
1. ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – 2565) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 
ประเด็นกำรพิจำรณำ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1. ข้อมูลสภำพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 9 
2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 25 21 
3. ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 65 51 
3.1 วิสัยทัศน์ (5) (4) 
3.2 พันธกิจ (5) (5) 
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (9) 
3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (5) (5) 
3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (12) 
3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (10) (8) 
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) (8) 

รวม 100 81 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1. ข้อมลูสภำพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังนี  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน
แต่ละปีทีผ่่านมามีการด าเนินการบรรลเุป้าหมายของยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด 

10 
(3) 
 

(3) 
(2) 
 

(2) 

9 
(3) 
 

(2) 
(2) 
 

(2) 

2. กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์
และศักยภำพ 

ครอบคลุมกำรวิเครำะห์ ข้อมูลทีส่ ำคัญ ด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ 
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม และมีกำรวิเครำะห์
เปรียบเทียบข้อมลูที่ส ำคัญ เพ่ือชี ให้เห็นศักยภำพปัญหำและ
ควำมต้องกำร 
* กำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือกำรจัดท ำแผนพัฒนำและหรือ จปฐ. 

- ภาพรวมรายไดค้รัวเรือน การสรา้งอาชีพ 
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคญัของจังหวัดและ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

* กำรวิเครำะห์ข้อมูลสังคม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมลูทีส่ าคัญด้านสังคม เช่น ก าลัง
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น 
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคญัของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

* กำรวิเครำะห์ข้อมูลทรัพยำกรฯและสิ่งแวดล้อม 
- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมลูทีส่ าคัญ ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
- มีการน าเสนอใหเ้ห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 

* SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพของ อปท. 
- การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
- มีการจ าแนกผลการวเิคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 

* สรุปประเด็นปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนเชิงพื นที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ี
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
- มีการระบุปญัหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
- การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บา้นเป็นส่วนประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนา 

 

25 
 
 
 

4 
(2) 
(2) 
 

5 
(3) 
 
 

(2) 
 

5 
(2) 
 

(3) 
 

5 
(3) 
(2) 
 

6 
(2) 
(2) 
 
 

(2) 
 

21 
 
 
 

4 
(2) 
(2) 
 

4 
(2) 
 
 

(2) 
 

3 
(1) 
 

(2) 
 

4 
(2) 
(2) 
 

6 
(2) 
(2) 
 
 

(2) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศำสตร ์
3.1 วิสัยทัศน์ 

 
* มีลักษณะแสดงสถำนภำพที่ อปท. ต้องกำรจะเป็นหรือบรรลถุึง
ในอนำคตอย่ำงชัดเจน สอดคล้องกับโอกำสและศกัยภำพที่เป็น
ลักษณะเฉพำะของ อปท. 
- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลู 
- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

65 
5 
 
 

(3) 
(2) 

51 
4 
 
 

(2) 
(2) 

3.2 พันธกิจ  
- แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพือ่น าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์
- มีความเป็นไปได้ในเชิงคณุภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 

3.3 ประเด็นยุทธศำสตร ์ * มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพำะของ
พื นที่ 
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
- ยุทธศาสตรเ์ชื่อมโยงสอดคล้องกนัและตอบสนองปัญหา ศักยภาพ
ของ อปท. 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

9 
 

(4) 
(3) 
 

(2) 

3.4 เป้ำประสงค์ * สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ 
- มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 

5 
(3) 
(2) 

5 
(3) 
(2) 

3.5 ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย
ของแต่ละประเด็น 

ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
* ตัวชี วัด 
- มีความชัดเจนสอดคล้องกับเปา้ประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์
- สามารถวัดได้ในเชิงปรมิาณและคุณภาพ 
* ค่ำเป้ำหมำย 
- แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
- มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน 
งบประมาณ เทคนิค 

15 
9 
(5) 
 

(4) 
6 
(3) 
(3) 

12 
8 
(4) 
 

(4) 
4 
(2) 
(2) 

3.6 กลยุทธข์องแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร ์

* มีกำรก ำหนดกลยุทธข์องแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ที่สอดรับ
และสนับสนุนกำรบรรลุผลตำมเป้ำประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศำสตร์ และสอดคล้องกับลกัษณะเฉพำะของพื นที่ 
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแตล่ะยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร ์
- มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่
การก าหนดแผนงานโครงการ 

10 
 
 

(5) 
 
 

(5) 

8 
 
 

(4) 
 
 

(4) 
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ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.7 บัญชรีำยกำร/ชุด
โครงกำรพัฒนำ 
 

บัญชีรำยกำรชุดโครงกำร  ประกอบด้วย 
* โครงกำร/กิจกรรม 
- มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการก่อนบรรจไุว้ในแผน 
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการ/กิจกรรม 
- การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 
* โครงกำรสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่ำงชัดเจน และ
น ำไปสู่ผลส ำเร็จของเป้ำประสงค์ 
- โครงการฯ มสีาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และน าไปสูผ่ลส าเร็จของเป้าประสงค์ 
- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 4 ปี (ในภาพรวมของแผน) 
- มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา 

15 
8 
(2) 
 

(3) 
(3) 
7 
 

(3) 
 

(2) 
(2) 

8 
4 
(0) 
 

(2) 
(2) 
4 
 

(3) 
 

(1) 
- 

 รวมคะแนนที่ได้ 100 81 
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ส่วนท่ี 5 
กำรติดตำมและประเมินผลด้วยระบบ e - plan 

-------------------------------------------------- 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ข้อ ๑๒ (๓)  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 
๐๘๑๐.3/ว ๖๐๔๖  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งดินสอ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอจึง
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ 
ด้วยระบบ e – plan ซึ่งรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e – plan 

(www.dla.go.th) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนท่ี 6 
สรุปผลกำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

-------------------------------------------------- 

 ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 2565) ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ เล่มนี้ สามารถสรุปข้อมูลที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครบถ้วน 
2. การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑ – 2565) สรุปผลการ

ด าเนินงานระยะ ๑๒ เดือน (เดือนตุลาคม 25๖2 ถึง เดือนกันยายน 2563) ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ 

รำยละเอียดโครงกำร รำยละเอียดงบประมำณ 

จ ำนวน 
โครงกำร 
ตำมแผนฯ 

จ ำนวน 
โครงกำร

ตำม 
ข้อบัญญัติ 

จ ำนวน 
โครงกำร 

ที่ได้
ปฏิบัติ 

งบประมำณ 
ตำมแผนฯ 

งบประมำณ 
ตำม 

ข้อบัญญัติ 

งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

86 48 54 24,747,000 16,417,500 17,453,038.98 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
พัฒนาด้านคนและสร้าง
สังคมสงบสุข 

62 41 15 11,803,200 11,479,024 9,948,671.60 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 2 0 70,000 70,000 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 4 1 

 

196,000 116,000 26,810.40 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 

0 0 0 0 

 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การ
พัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการที่ดี 

14 14 11 18,565,000 15,991,983 14,080,581.80 

รวม 174 109 81 55,381,200 44,074,507 31,778,902.78 

 3. จากผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล   
แก่งดินสอได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม    
25๖2 ถึง เดือนกันยายน 2563 ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ –2565) รวมถึงเล่มเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ และเล่มเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๓ จ านวนโครงการทั้งหมด 174 โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 86 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 48 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 55.81 ด าเนินการไปแล้ว 54 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 112.50 
 2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคนและสังคมสงบสุข 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 62 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 41 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.13  ด าเนินการไปแล้ว  15  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  36.59 
 3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 2 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 2 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ  100 ด าเนินการไปแล้ว 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 10 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 4 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 40.00 ด าเนินการไปแล้ว 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00  
 5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 0 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 0 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 0.00  ด าเนินการไปแล้ว 0  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 
  จ านวนโครงการทั้งหมด 14 โครงการ จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 14 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 ด าเนินการไปแล้ว  11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 78.57 
 สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทั ง 6 ยุทธศำสตร์ 

- โครงการตามแผนพัฒนาห้าปี (ปี 2563) จ านวน  174 โครงการ 
- โครงการตามข้อบัญญัติ ประจ าปี 2563  จ านวน 109 โครงการ 
- โครงการที่ได้ด าเนินการแล้ว จ านวน  81  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 74.31 

4. ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอไม่มีข้อร้องเรียน
และความขัดแย้งกับประชาชน มีเพียงข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอด าเนินการ
แก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขแล้ว ประชาชนก็เกิดความพอใจ  หากปัญหาที่เกิ ดขึ้น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอยังไม่สามารถแก้ไขให้ได้ประชาชนก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่
พอใจในที่สุด  

5. ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล   
5.1 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  มีดังนี้ 
ปัญหำ 

1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
2) ชุมชนในเขตต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 

 อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
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  5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้ 
  ปัญหำ 

1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา 

3) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
  อุปสรรค 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด 

2) องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 6. ข้อเสนอแนะ 
      เพ่ือให้การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ มีระดับความส าเร็จที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  6.1 กำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
   2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
   4) องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการ
ใหม ่

๕)เพ่ิมความรวดเร็วในการปฏิบัติงานให้ทันต่อสถานการณ์ เช่น การควบคุมป้องกันโรค 
          ๖)เพ่ิมการวางแผนการด าเนินงานให้มากข้ึน 
  6.2 กำรบริกำรประชำชน 
   1) ควรปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
   2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี 
   3) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
   4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอสามารถด าเนินการได้จะส่งผล
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด  
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บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

(เฉพำะโครงกำรที่ได้รับงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ 

บ้านทับไทร (กลุ่มนางบานเย็น มีประเสริฐ)     
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

144,000 
 

     กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 1 บ้านทับไทร  (กลุ่มนางลูกชิ้น วงษ์ไชย)      
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

354,000 
 

    
 

 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๔ บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายหล่อ ทับสุข)       
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

429,๐๐๐ 
 

     กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ ๕ บ้านวังรี เชื่อมหมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย    
(กลุ่มโรงชิพ) ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี   
จ.ปราจีนบุรี 
 

1,939,000 
 

     กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๓๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

บ้านวังรี  (กลุ่มนางประนอม เพ็ชรตุ้ย)      
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

475,000 
 

     กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านแก่งดินสอ  (กลุ่มบ้านนายสมเกียรติ โพธิ์สม) 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

471,000 
 

     กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านแก่งดินสอ  (กลุ่มนายพีระศักดิ์ ทับถม)   
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี   จ.ปราจีนบุรี 
 

471,000 
 

     กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านเขาขาด(กลุ่มนายนงค์ สีดาเจาะ)   
ต.แก่งดินสอ   อ.นาดี   จ.ปราจีนบุรี 

433,๐๐๐ 
 

    
 

 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านบุเจริญ  (กลุ่มไปคลองดินแดง)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

471,000 
 

     กองช่าง 



ห น้ า  | ๓๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 

บ้านบุเจริญ  (กลุ่มนายสมชาย คุณศิลป์)   
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี   จ.ปราจีนบุรี 
 

995,000 
 

     กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑0 
บ้านคลองมะไฟ(กลุ่มนางอรวรรณ จิตรพิโรจน์)    
ต.แก่งดินสอ   อ.นาดี   จ.ปราจีนบุรี 
 

234,000 
 

     กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันด์ คงก าเนิด)ต.แก่ง
ดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

253,000      กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 
บ้านคลองมะไฟเชื่อม หมู่ที่ 6 บ้านแก่งดินสอ  
(กลุ่มนายพินิจ จิตรไพโรจน์)   
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี   จ.ปราจีนบุรี 
 

471,000 
 

     กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๓๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 

๑1 บ้านอ่างทอง (กลุ่มนายแสวง ปานสงค์) 
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

253,000 
 

     กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
1๒ บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนางแหล่ ประเสริฐสังข์)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

217,000 
 

    
 

 กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
๓ บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายจิตต์ จั่นร้อยแอ็ด) 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

168,000 
 

    
 

 กองช่าง 

17 โครงการปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายระบบประปา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ 
ต.แก่งดินสอ   อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

252,000 
 

238,000     กองช่าง 

 
 
 



ห น้ า  | ๓๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
18 โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 11 บ้านอ่างทอง ต.แก่งดินสอ  
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

252,000 
 

238,000 
 
 

 

    กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต     
เสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 3        
บ้านวังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี 
 

250,000 
 

     กองช่าง 

20 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านทับไทร  
หมู่ที่ 1 ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

21 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบ้านท่าสะตือ 
หมู่ที่ 2  ต.แก่งดินสอ อ.นาดี   จ.ปราจีนบุร ี
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

22 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน  
บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 ต.แก่งดินสอ   
อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๓๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
23 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านบุกล้วย   

หมู่ที่ 4  ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

24 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านวังรี หมู่ที่ 5 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

25 โครงการลงหินคลุกซ่อมถนน บ้านแก่งดินสอ    
หมู่ที่ 6 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

26 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านเขาขาด    
หมู่ที่ 7 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

  
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

27 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านหินเทิน   
หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
  

336,000 335,000     กองช่าง 

28 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านบุเจริญ 
หมู่ที่ 9 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
  

360,000 335,000     กองช่าง 

 



ห น้ า  | ๓๙ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
29 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านคลอง

มะไฟ  หมู่ที่ 10 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี 
จ.ปราจีนบุรี   

 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

30 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านอ่างทอง  
หมู่ที่ 11 ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

31 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน บ้านวังอ้ายป่อง 
(กลุ่มแก่งยาว) หมู่ที่ 3 ต.แก่งดินสอ  
อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

336,000 
 

335,000     กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 2  
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

250,000 
 

     กองช่าง 

33 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านวังอ้ายป่อง 
หมู่ที่ 3 ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

252,๐๐๐ 
 

251,000     กองช่าง 

34 โครงการสนามฟุตซอล บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8      
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 

490,000 
 

     กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่ (กลุ่มนายสุริยา มีน้ าค า)  
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี 
 

141,000 
 

     กองช่าง 

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้านแก่งดินสอ ม.6 
บ้านวังรี ม.5 บ้านบุกล้วย ม.4 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี 
– ม.2 บ้านโคกขี้เหล็ก ต.หนองก่ี เชื่อม ต.บ้านนา 
อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี 
 

3,000,000 
 

2,057,167     กองช่าง 

37 
 

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหินเทิน 
หมู่ที่ 7,8,11,12 ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี   
จ.ปราจีนบุรี เชื่อมถนนสายบ้านทุ่งโพธิ์- 
บ้านเขาขาด จ.สระแก้ว 
 

3,000,๐๐๐ 
 

     กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่งดินสอ ม.6
บ้านคลองมะไฟ ม.10 บ้านอ่างทอง ม.11        
ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี เชื่อมถนน
หมายเลข สก.3039 
 

10,000,000 
 

     กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ปจ.ถ.10007 

บ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ  อ.นาดี-บ้านนาค า    
ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 
 

4,050,000 
 

     กองช่าง 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านทับไทร หมู่ที่ 1 
 

60,000 
 

61,065.69     กองช่าง 

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านท่าสะตือ หมู่ที่ 2 
 

60,000 
 

43,602.45     กองช่าง 

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านวังอ้ายป่อง หมู่ที่ 3 
 

60,000 
 

55,940.65     กองช่าง 

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านบุกล้วย หมู่ที่ 4 

60,000 
 

65,821.29     กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ

ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านวังรี หมู่ที่ 5 
 

60,000 
 

255,587.35     กองช่าง 

45 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านแก่งดินสอ หมู่ที่ 6 
 

60,000 
 

71,076.93  
 

   กองช่าง 

46 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านเขาขาด หมู่ที่ 7 
 

60,000 
 

61,740.95     กองช่าง 

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 
 

60,000 
 

59,708.60     กองช่าง 

 
 
 



ห น้ า  | ๔๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
48 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ

ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านบุเจริญ หมู่ที่ 9 
 

60,000 
 

60,447.71     กองช่าง 

49 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 
 

60,000 
 

54,010.59     กองช่าง 

50 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 11 
 

60,000 
 

64,171.67     กองช่าง 

51 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี ด าเนินการ
ขยายระบบจ าหน่ายแรงต่ าพร้อมไฟฟ้าสาธารณะ 
บ้านแก่งใหญ่ หมู่ที่ 12 
 

60,000 
 

49,702.98     กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๔๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
52 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.นาดี เพ่ือขยาย

เขตระบบบ้านเรือนของประชาชนเส้นทางถนน
สายหมู่ 8 บ้านหินเทิน ไปหมู่ที่ 3 บ้านวังอ้าย
ป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

2,000,000 1,129,962.12     กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ (กลุ่มข้างฐานป่า)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

497,000 495,000     กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 3 บ้านวังอ้ายป่อง (กลุ่มนายโฉม  
แสงจันทร์) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

260,000 259,000     กองช่าง 

55 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 
4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายเตือนใจ ทับถม) 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

418,000 416,500     กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๔๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 

บ้านวังรีเชื่อม หมู่ที่ 4 บ้านบุกล้วย (กลุ่มโรงชิพ
เชื่อมส านักสงฆ์) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี 
 

1,062,000 1,057,000     กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านบุกล้วย (กลุ่มนายพิชิต ไทยป๊อกเชื่อมหัว
สะพาน) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

219,000 218,000     กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 
บ้านบุกล้วย (กลุ่มส านักแม่ชีเชื่อมหัวสะพาน)      
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

193,000 192,000     กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนางสมบูรณ์ โชติชื่น) 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

58,000 58,000     กองช่าง 

 
 



ห น้ า  | ๔๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
60 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 

บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสมเกียรติ โพธิ์สม) 
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

943,000 938,000     กองช่าง 

61 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านแก่งดินสอ (กลุ่มนายสา ทองจ้อย)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

418,000 416,500     กองช่าง 

62 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 
บ้านหินเทิน (กลุ่มนายเกื้อ แสงสุกใส)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

321,000 320,000     กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายวิชัย ไกรโสม)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

116,000 115,000     กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 
บ้านบุเจริญ (กลุ่มนายทองแดง ปทุมผา)  
ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

295,000 294,000     กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
65 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายพินิจ  
จิตรไพโรจน์) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

261,000 260,000     กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หมู่ที่ 10 บ้านคลองมะไฟ (กลุ่มนายนิรันดร์  
คงก าเนิด) ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

316,000 315,000     กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านหินเทิน หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี 
 

878,000 819,000     กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 
เสริมเหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 3 
 บ้านวังอ้ายป่อง ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี 

490,000 488,500      กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 8 บ้านหินเทิน  
ต .แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 

490,000      กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
70 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริม

เหล็ก (รางยูพร้อมฝาปิด) หมู่ที่ 12 บ้านแก่งใหญ่  
ต .แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

490,000 488,500     กองช่าง 

71 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านเขาขาด  
หมู่ที่ 7 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

400,000 399,000     กองช่าง 

72 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านหินเทิน 
หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

80,000 79,500     กองช่าง 

73 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านบุเจริญ  
หมู่ที่ 9  ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

200,000 199,500     กองช่าง 

74 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านคลองมะไฟ  
หมู่ที่ 10 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

223,000 222,000     กองช่าง 

75 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านอ่างทอง  
หมู่ที่ 11 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

400,000 399,000     กองช่าง 



ห น้ า  | ๔๙ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
76 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านท่าสะตือ  

หมู่ที่ 2 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

299,000 298,000     กองช่าง 

77 โครงการลงลูกรังซ่อมแซมถนน บ้านทับไทร  
หมู่ที่ 1 ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 
 

400,000 399,000     กองช่าง 

78 โครงการขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 9 บ้านบุเจริญ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี  
จ.ปราจีนบุรี 
 

96,000 95,700     กองช่าง 

79 โครงการปรับปรุงต่อเติมด้านหน้าอาคารห้อง
ประชุม 

200,000      กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 2,956,690 

 
2,542,690     กองการศึกษา 

2 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 13๐,๐๐๐ 129,940     กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญโครงการคืนคนดีสู่ต าบล
แก่งดินสอ 
 

50,000      กองการศึกษา 

4 อุดหนุนโรงเรียนบ้านคลองมะไฟโครงการค่ายวิชาการ
ชุมชนคนแก่งดินสอ 
 

50,000      กองการศึกษา 

5 อุดหนุนโรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารโครงการค่าย
ลูกเสือเยาวชนต าบลแก่งดินสอ 
 

50,000 50,000     กองการศึกษา 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอโครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
 

230,000 
 

230,000     กองการศึกษา 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอโครงการจัดงาน
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ 
 

20,000 
 

20,000     กองการศึกษา 



ห น้ า  | ๕๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอโครงการจัดงาน

อนุรักษ์สืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
 

100,000 
 

69,860     กองการศึกษา 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอโครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
 

240,000 
 

     กองการศึกษา 

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลแก่งดินสอ โครงการจัดงาน
ประเพณีบุญข้าวหลาม 
 

10,000 
 

     กองการศึกษา 

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

12 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

 
 



ห น้ า  | ๕๒ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอแก่งดินสอ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.แก่งดินสอ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

14 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

15 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

16 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000      กองสาธารณสุข 

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 



ห น้ า  | ๕๓ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอแก่งดินสอ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.แก่งดินสอ 

ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ต.แก่งดินสอ 
ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10  
ต.แก่งดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 

21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11  
ต.แก่งดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

20,000      กองสาธารณสุข 

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
ต.แก่งดินสอ ส าหรับการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
 

20,000      กองสาธารณสุข 



ห น้ า  | ๕๔ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอแก่งดินสอ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
23 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 200,000 200,000     กองการศึกษา 

24 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 30,000      กองสาธารณสุข 

25 โครงการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
 

10,000      กองสาธารณสุข 

26 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรีในชุมชนและพัฒนา
ในด้านต่างๆ 
 

30,000      ส านักปลัด 

27 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 20,000      สาธารณสุข 

31   โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 
 

45,000 19,740     ส านักปลัด 

32 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563 
 

45,000      ส านักปลัด 

 
 



ห น้ า  | ๕๕ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอแก่งดินสอ  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
33 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 

75,000 72,270.40  
 

   สาธารณสุข 

34 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรทบทวน) ประจ าปี 2563 
 

100,000      ส านักปลัด 

35 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ 15,000 7,518     สาธารณสุข 

36 โครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
 

35,000 16,500     ส านักปลัด 

37 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 100,000 98,620.40     ส านักปลัด 

38 โครงการทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ปีงบประมาณ 2563 
 

48,000 47,000     ส านักปลัด 



ห น้ า  | ๕๖ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 256๔ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอแก่งดินสอ  จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรพัฒนำด้ำนคนและสร้ำงสังคมสงบสุข 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
39 ค่าอาหารเสริม (นม) 2,393,334 2,197,532.80     กองการศึกษา 

40 อุดหนุนโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ) ส าหรับสนับสนุน 
อาหารกลางวัน 
 

4,256,000 4,247,000     กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๗ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 โครงการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการ

และผู้ด้อยโอกาส 
 

50,000      ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

20,000 
 

     ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | ๕๘ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 โครงการรณรงค์การจัดการขยะ 30,000 26,810.40     กองสาธารณสุขฯ 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกป่าทดแทนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

30,000      กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบจัดการน้ าตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน้ าใต้ดิน) 
 

36,000 
 

     กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการแหล่งน้ าสวยน้ าใส อบต. 20,000 
 

     กองสาธารณสุขฯ 

  



ห น้ า  | ๕๙ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรท่องเที่ยว 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - 

3 - - - - - - - - 

  



ห น้ า  | ๖๐ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 157,000 

 
124,772     ส านักปลัด 

2 ส ารองจ่าย 366,458 
 

49,415     ส านักปลัด 

3 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
 

235,000 
 

     ส านักปลัด 

4 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
 

324,725 
 

324,725     ส านักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตาม 
ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

450,000 500,210.40     ส านักปลัด 

6 โครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 20,000      ส านักปลัด 

7 โครงการเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณของ
พนักงาน 

20,000      ส านักปลัด 



ห น้ า  | ๖๑ 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

บัญชีติดตำมและประเมินผลโครงกำร 
แผนพัฒนำท้องถิ่น พ.ศ. 256๑ – 2565 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งดินสอ  อ ำเภอนำดี  จังหวัดปรำจีนบุรี 
*************************** 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

ล ำดับ 
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ 

ที่ตั งไว้ 
งบประมำณ 
ที่เบิกจ่ำย 

ด ำเนินกำร 
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่ำง 
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ 
ด ำเนินกำร 

ยกเลิก 
โครงกำร 

หน่วยงำน 
ด ำเนินกำร 

 
8 โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 
 

200,000 
 

9,471     กองคลัง 

9 โครงการสนับสนุนการบริหารงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนส่วนท้องถิ่นอ าเภอนาดี 
 

128,800 
 

117,834     ส านักปลัด 

10 เงินสมทบกองทุนทดแทน 10,000 6,112     ส านักปลัด 

11 โครงการ อบต.เคลื่อนพบประชาชน 40,000 7,242.40     ส านักปลัด 

12 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 10,560,000 10,180,800     ส านักปลัด 

13 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,360,000 2,688,000     ส านักปลัด 

14 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 120,000 72,000     ส านักปลัด 

 


