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-กคำนำ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ
12 ( 3 ) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา ท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว และ มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จึง
ได้ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตาม และประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นให้นายกเทศมนตรีทราบ คณะกรรมการฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
รายงานผลการ ติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตตำบลคลอง
ใหม่ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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-1ส่วนที่ 1 บทนำ
………………………
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรัก ษาความ สงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สู งสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ สามารถตอบสนองต่ อการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ด้วย เหตุผลที่มีการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสำคัญ ๕ ประการ คือ ๑) เป็นการลดความไม่
แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้า
มาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายที่
ปรารถนา ๔) เป็น การลดความสูญเปล่า ของหน่ว ยงานที่ซ ้ำซ้ อน และ ๕) ทำให้เกิดความชัดเจนในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือก แนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนาจากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แม้ว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนิน งานที่
เกิดขึ้นได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือ
สำคัญ ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผล
จากการ ดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่ างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็น
เครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ โครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม”(monitoring)
หมายถึง กิจ กรรมภายในโครงการซึ่ งถู กออกแบบ มา เพื่อให้ข้อมูล ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของ
โครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้
กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุม
คุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบ ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือ
ระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก โครงการ ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมีระบบติด
ตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการ และการ
เสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการ ของการติดตาม ดูประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการ ดำเนินงาน โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหาร
โครงการมักจะไม่ให้ความสำคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิง
วิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น ผู้ดำเนินการ นอกจากนี้ยังเสีย

-2ค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามใน ความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความ
จำเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ ว่าการวาง ระบบติดตาม ไม่จำเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน
ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดทำรายงานการติดตามประจำไตรมาส หรือ ในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจำนวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำการศึกษา ติดตามเพื่อจะ
เลือกใช้วิธีการติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “การประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ ำเป็น สำหรับการดำเนินการเช่น เดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ)
เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการ
ปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจ
อย่างมี หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒ นาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ดำเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้ แล้วและ
ที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก การ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน ใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน ซึ่งประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างวันที่ 1
ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 ข้อ 12 (3) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
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ตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขึ้น
โดยมี รายละเอียดดังนี้
1. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน ทั้ง
แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และ
แนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบ เพื่อ
การจับ ผิ ด แต่เป็น เครื ่ องมื อ ทดสอบผลการทำงานเพื ่ อ ให้ท ราบว่า ผลที ่เ กิด ขึ้ น ถู ก ต้ อ งและเป็น ไป ตาม
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่า
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผน
แบบมีส ่ว นร่ว มของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ห รือไม่
ระยะเวลา ในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้ องถิ่นหรือไม่ การติดตามและ
ประเมินผลเป็น การ วัดระดับความสำเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒ นาท้องถิ่น ซึ่ง
ครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากร
ที่ใช้โ ครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิ บัติ (implementation
process) การประเมินผลผลิต นโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes)
และการประเมินผลกระทบ นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและ
ประเมินผลก็คือจะช่วยทำให้ ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการ เปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็ นเครื่องมือใน
การเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือ ยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือ
ประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและ ประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง
2. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ด ำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม
การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้
จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์
มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการ รายจ่าย และให้หัวหน้าหน่ว ยงานคลั ง
รวบรวมรายงานทางการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม กฎหมาย
และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน
๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ ที่จะ
ให้เงินอุดหนุน
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผน พัฒนา
ท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงิน อุดหนุน
๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุด หนุน ให้นำโครงการ
ขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิ น
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนสำรองเงิน
สะสม หรือเงินกู้
ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัด ทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทาง
เพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ทดสอบ
การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ทำ
ให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็ นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท ำให้ทราบถึงจุดแข็ง
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วน เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และ ความพึง
พอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่นในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง คุณค่า ใน
กิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่ อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ ในการ
ดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อ
พบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้ องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่าง สุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลง ให้ได้
ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุด ท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้
จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน
๑) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เพื่อการปรับปรุงแผนงาน
๓) เพื่อประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโครงการ
๔) เพื่อระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะนำไปใช้ให้เหมาะสม
๕) เพื่อความกระจ่างชัดของแผนงาน
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๗) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน
๘) เพื่อทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น
๙) เพื่อการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ
๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน
๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด เพื่อ
ปรับปรุง ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการ นำไปปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการ ไปปฏิบัติเป็นต้น
๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดั งกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อ การนำไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ แผนงาน
ให้มีความกระจ่างชัด เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท ำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
นำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุ นการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการ ประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา อุปสรรค
เหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น ำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีส มควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการ แก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการ ทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา ของสาธารณชน
สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็
ควรยกเลิกทิ้งเสีย
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ขั ้ น ตอนที ่ ๑ แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้ ให้
ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) สมาชิกสภาท้องถิน่ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก หนึ่งคน
ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือก
อีกก็ได้
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)
ขั้ น ตอนที ่ ๓ คณะกรรมการติ ด ตามแลประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ดำเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ
๑2 (๓)
ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตาม
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น (ฉบั บ ที่ 3)
พ.ศ. 2561 ข้อ ๑2 (3)
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คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
๕. กรอบและแนวทางในการติดตาม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ กำหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

-8- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) ขององค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง
ซั ก ซ้ อ มแนวทางการจั ด ทำและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น สี ่ ป ี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 2931 ลงวันที่ ๑5 พฤษภาคม ๒๕62
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กำหนดกรอบและแนวทาง ในการติดตาม
และประเมินผลดังนี้
5.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภ าพ (efficiency) ประสิทธิผ ล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิ ต
(outcome and output) การประเมิ น ผลกระทบการประเมิ น ผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียด ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก ำหนดเอาไว้ใน
แผนการดำเนินงานหรือไม่ และ เป็นห้วงเวลาที่ด ำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้น
หรือไม่
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
และนโยบายของคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา
ตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน
(๓) ความพอเพียง การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)
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สอดคลองกั บ สภาพ ความต้ อ งการของตลาดและชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการท่ อ งเที ่ ย วทางธรรมชาติ
ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม (การพัฒนาสุขภาวะขอประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด
การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเคราะห์และส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
รณรงค์ แ ละป้ อ งกั น ยาเสพติ ด การกี ฬ าและการออกกำลั ง กาย การส่ ง เสริ ม อนุ ร ั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู ก ิ จ กรรม
ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบ
นิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การ
บริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้ระบบธรรมาภิบาล (ส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ องค์กรอย่างสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง
(๕) ประสิ ท ธิ ภ าพ ติ ด ตามและประเมิ น โครงการที ่ ด ำเนิ น การว่ า สามารถดำเนิ น การได้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการ
สามารถแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
(๖) ประสิทธิผล ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชน
หรือไม่
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน
ตำบล ซึ่งส่งผลไปถึงการ พัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและ
สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการ
ดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่
5.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมท้องถิ่น
ในระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มี ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้ เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาส
พัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทำได้หลาย แนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (valuechain analysis) การวิ เ คราะห์ ป ั จ จั ย ภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็ น การ
วิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
5.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยน แปลงและ
เพิ่มเติม
5.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการ จริง
ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้
หรือไม่
5.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา
5.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
5.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
5.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
6. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งต้องกำหนดวิธีการติดตามและ ประเมินผล
กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ๒ ประการ ดังนี้
6.๑ ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ระเบี ย บวิ ธ ี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีองค์กระกอบ ๔ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล อันได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ผู้ร ับ ผิดชอบแผนพัฒ นาท้องถิ่น สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส ่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส ่วนได้เสีย
(stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตาม
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส และรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
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(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่ เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล
เพื่อใช้ในการ รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิง ปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจาก แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการสำหรับ แผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการ
ปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่ เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนาท้อ งถิ่ น
แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการ
ดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆมีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง กลุ่ม ผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้ง
ไว้หรือไม่ โดยการเก็บ ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)
6.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่ มจากการ
เก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ
ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการ
แก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการเก็บข้อมูล
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี แผนการ ดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสาร
การเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการ ดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่
ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการ ติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา เครื่องมือที่
ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดังนี้
7.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ ว
๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
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7.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองใหม่ในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจมีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ในแต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
คลองใหม่ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)
7.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ โครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการหรือคณะทำงานกำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ ตาม
ความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑. นายสกล คิมประเสริฐ
สมาชกิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๒. นายอนันต์ บูรนณัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายสุชาติ บูรณัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายปราชญ์ พยุง
ผู้แทนประชาคม
๕. นายสาโรจน์ กุลครอง
ผู้แทนประชาคม
๖. ผู้แทนเกษตรอำเภอสามพราน
ผู้แทนหน่วยงาน
๗. ผู้แทนพัฒนาการอำเภอสามพราน
ผู้แทนหน่วยงาน
๘. นางบังอร วงษ์ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางวิไล สร้อยมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางสาวกุณณภา เสียงเจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
๑๑. นายเกรียง ทำสวน
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. นางสาวลัดดาวรรณ นนปะติ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒. นางสาวบุษกร โรจนเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นางสิตาภัค หงษาวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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ส่วนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ)
ที่ตั้ง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสาม
พราน ตั้งอยู่เลขที่ 159 หมู่ 3 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากตัวอำเภอ
สามพรานประมาณ 2 กิโลเมตร
หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่เต็มทั้งหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่บ้าน
ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านบางพระ
หมู่ที่ 2 บ้านคลองใหม่
หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่
หมู่ที่ 4 บ้านดอนทอง
หมู่ที่ 5 บ้านคลองใหม่
- จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่บางส่วน จำนวน 1 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 6 บ้านสะแกเล็ก
❖ประวัติความเป็นมา แต่แรกเริ่มเดิมทีในสมัยรัชการที่ 5 คลองใหม่เป็นพื้นที่ที่มีลำคลองธรรมชาติ
มากมาย หลายสายด้วยกัน บรรยากาศร่มรื่น เรือกสวนไร่นามากมาย ด้วยชาวบ้านในพื้นที่ล้วนประกอบ
อาชีพทำนา ทำสวน และนำผลผลิตที่ได้มาแลกเปลี่ยน ซื้อขายกัน โดยใช้พาหนะคือ เรือ ที่ชาวบ้านใช้ใน
การบรรทุกสินค้ามาขายกันบริเวณลำคลองสายต่าง ๆ ที่ทะลุผ่านถึงกันได้ นับวันปริมาณการจับจ่ายสิน ค้าก็
เริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ คนก็เพิ่มมากขึ้น แต่สถานที่ คลองกลับแคบลง ประกอบกับทางอำเภอสามพราน
ได้งบประมาณมาดำเนินการขุดลอกคลองในพื้นที่ ขยายคลองให้มีบริเวณกว้างมากขึ้น ทำให้การค้าขายบริเวณ
ดังกล่าวดีและสะดวกขึ้นเรื่อยมา ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และชาวบ้านใน
ละแวกนี้ต่างก็เรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า “คลองใหม่” ครั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองขึ้นใหม่ ในปี
รศ.112 ที่มีการแบ่งแยกเป็นมณฑล เป็นอำเภอ เป็นตำบลขึ้น เพื่อง่ายต่อการปกครอง จึงเรียกชื่อตำบลที่
ตั้งขึ้นใหม่ โดยเรียกตามชื่อคลองที่ขุดใหม่ว่า “ตำบลคลองใหม่” และใช้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นขนาดกลาง โดยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
❖ เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ มีพื้นที่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 12.51
ตารางกิโลเมตร หรือ 7,820 ไร่
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติและคลองที่ขุดขึ้นมาเพื่อการเกษตรตั้งอยู่บนที่ราบภาค
กลางตอนล่าง หรือที่ราบบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำท่าจีน พื้นดินค่อนข้างเรียบพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเป็นที่ราบ
น้ำท่วมถึง
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ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลโคกพระเจดีย์, ตำบลท่ากระชับ, ตำบลบางแก้ว, ตำบลขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณสะพานคลองโพธิ์ ที่ถนนสายคลองทาง
หลวง - วังน้ำขาว ที่พิกัดพีอาร์ ๒๕๗๑๘๗ ต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคันสวนของที่ดินเอกชน
ระหว่างแนวเขตตำบลโคกพระเจดีย์และตำบลท่ากระชับกับตำบลคลองใหม่ จนถึงที่ดินนายประมวล นุ่มนวล
ริมถนนสายแคแถว - คลองทางหลวง ด้านฝั่งคลอง ที่พิกัดพีอาร์ ๒๖๒๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออก ตามแนว
คันสวนเอกชน ระหว่างแนวเขตตำบลบางแก้วและตำบลขุนแก้วกับตำบลคลองใหม่ จนถึงสายวัดสว่างอารมณ์
บริเวณหลังวัดสว่างอารมณ์ ที่พิกัดพีอาร์ ๒๘๐๑๙๕ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวคันสวนเอกชน
ระหว่างแนวเขตตำบลขุนแก้ว จนถึงถนนสายแคแถวด้านติดคลองบริเวณหน้าโรงงานเลิศลอย ทางทิศตะวันตก
ที่พิกัดพีอาร์ ๒๘๓๑๙๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถนนสายแคแถว - คลองทางหลวง บริเวณหน้าไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต ที่พิกัดพีอาร์ ๒๘๗๒๐๐ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือตามแนวโรงงานไฟฟ้าฝ่ายผลิตตัดถนนเพชร
เกษม ที่กิโลเมตร ๓๘+๗๖๐ บริเวณสายแยกสาย ๘ ที่พิกัดพีอาร์ ๒๙๗๒๐๓ ไปทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือ
ตามแนวโรงงานเฟอร์นิเจอร์ สิ้ นสุดที่พิกัดพีอาร์ ๒๙๖๒๐๘ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ ๖.๘
กิโลเมตร
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลบางช้าง , ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณกึ่งกลางแม่น้ำนครชัยศรี ระหว่างแนวเขตตำบลสามพรานและตำบลบางช้าง กับ
ตำบลคลองใหม่ บริเวณมุมที่ดินวัดบางช้างเหนือ ที่พิกัดพีอาร์ ๓๐๗๑๖๙ ไปทางทิศเหนือตามแนวสวน
เอกชน ระหว่างแนวเขตที่ดินตำบลบางช้างกับตำบลคลองใหม่ ตามแนวป่าช้าจนถึงบริเวณบนถนนสายสะแก
เล็กบางประแดง ที่หมุดหลักเขต ที่พิกัดพีอาร์ ๓๐๖๑๖๙ ไปทางทิศเหนือไปตามแนวที่ดินเอกชน ระหว่าง
แนวเขตตำบลบางช้างกับตำบลคลองใหม่ จนถึงที่ดินของนายประทุม บำรุงวงค์ ที่พิกัดพีอาร์ ๓๐๒๑๖๘
ต่อไปทางทิศเหนือตามแนวสวนของที่ดินเอกชน ระหว่างแนวเขตที่ดินตำบลบางช้างกับตำบลคลองใหม่ จนถึง
บริเวณมุมโรงงานทานตะวัน ด้านหน้าทางทิศเหนือ ที่พิกัดพีอาร์ ๒๙๑๑๗๕ ไปทางทิศตะวันตก ตามแนว
สวนเอกชน ระหว่างแนวเขตตำบลบางช้างกับตำบลคลองใหม่ จนถึงบริเวณที่ดินของผู้ใหญ่มนัส การะเวก
บริเวณริมถนนหน้าโรงเรียนบ้านดอนทอง บริเวณทางเข้าบ้านนายเอื้อม น้อยพิทักษ์ ที่พิกัดพีอาร์ ๒๗๓๑๗๑
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวสวนเอกชน ระหว่างตำบลคลองจินดากับตำบลคลองใหม่ จนถึงบริเวณ
กึ่งกลางสะพานถนนสายแคแถว - วัดวังน้ำขาว สิ้นสุดด้านทิศใต้ที่พิกัดพีอาร์ ๒๕๙๑๖๘ รวมระยะทาง
ประมาณ ๕.๘ กิโลเมตร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหอมเกร็ด, ตำบลท่าตลาด, ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากบริเวณที่ดินของนางทองหยิบ ชิดปราง ระหว่างแนวเขตตำบลหอมเกร็ด
ที่พิกัดพีอาร์ ๓๑๑๒๑๖ ต่อไปทางทิศใต้ ตามแนวที่ดินเอกชน ระหว่างแนวเขตกับตำบลหอมเกร็ดและตำบล
ท่าตลาดกับตำบลคลองใหม่ ไปตามแนวรั้วของหมู่บ้านศุภมงคล จนถึงมุมหมู่บ้านทางทิศใต้ ที่พิกัดพีอาร์
๓๑๗๒๑๔ ไปทางทิศใต้ตามแนวรัว้ ของหมู่บา้ นศุภมงคลจนถึงที่ดินของร้านย่งเส็งเชียง บริเวณมุมทีด่ ินติดถนน
คอนกรีต ที่พิกัดพีอาร์ ๓๑๖๒๑๐ ไปตามแนวสวนเอกชน ระหว่างแนวเขตตำบลท่าตลาดทางทิศตะวันตก
จนถึงบริเวณริมคลองชูเกียรติบริเวณมุมที่ดินของร้านย่งเส็งเชียง ที่พิกัดพีอาร์ ๓๑๕๒๑๐ ไปตามแนวทิศใต้ตาม
แนวคลองชูเกียรติจนถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๔๘/๑๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าตลาด ที่พิกัดพีอาร์ ๓๑๓๒๐๒ ไปตาม
แนวทิศตะวันตก ตามที่ดินเอกชน แนวเขตตำบลคลองใหม่ จนถึงบริเวณห่างจากศูนย์กลางถนนเพชรเกษม
ตรง กม. ๓๗.๙๐๐ ตามแนว ตั้งฉากระยะ ๔๓๐ เมตร บริเวณพิกัดพีอาร์ ๓๐๑๒๐๕ ไปตามแนวทิศตะวันตก
เฉียงใต้ ตามที่ดินเอกชนจนถึงบริเวณริมถนนเพชรเกษมฟากใต้ตรง กม. ๓๗.๙๐๐ บริเวณพิกัดพีอาร์
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แม่น้ำนครชัยศรีฝั่งเหนือ ๑,๖๔๐ เมตร บริเวณพิกัดพีอาร์ ๓๐๖๑๘๖ รวมระยะประมาณ ๑,๖๗๐ เมตร ไป
ตามแนวทิศใต้ ตามแนวลำคลอง ซึ่งตั้งอยู่ปากคลองบางพระฝั่งตะวันออก บริเวณพิกัดพีอาร์ ๓๑๐๑๗๒
รวมระยะประมาณ ๑,๖๔๐ เมตร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากบริเวณกึ่งกลางสะพานถนนสายแคแถว - วัดวังน้ำขาวติดบริเวณที่ดินของนางถนอม โป้สมบุญ ที่
พิกัดพีอาร์ ๒๕๙๑๖๘ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวถนนสิ้นสุดด้านทิศตะวันออกที่สะพานคลองโพธิ์ที่พิกัดพีอาร์
๒๕๗๑๘๗ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๒ กิโลเมตร
1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่มีสภาพอากาศร้อน
1.3 ลักษณะของดิน
ดินร่วนเหมาะสำหรับการทำการเกษตร
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เขตการปกครอง 6 หมู่
2.2 การเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2562)
- จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 7,376 คน
- จำนวนหลังคา
2,410 ครัวเรือน
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2562)
หน่วยเลือกตั้งที่ 1
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายเที่ยง ทองพรรณ
หน่วยเลือกตั้งที่ 2
หมู่ที่ 2 บริเวณ รร. บ้านคลองใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 3
หมู่ที่ 2 บริเวณ รร. บ้านคลองใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 4
หมู่ที่ 3 อบต. คลองใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 5
หมู่ที่ 3 อบต. คลองใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 6
หมู่ที่ 4 บริเวณกองทุนหมู่ 4
หน่วยเลือกตั้งที่ 7
หมู่ที่ 5 รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่ 8
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านศุภมงคล
หน่วยเลือกตั้งที่ 9
หมู่ที่ 6 หมู่บ้านศุภมงคล
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3-5 ปี และการคาดการณ์ใน
อนาคต)
มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น
9,220
คน
แยกเป็น
ชาย 4,523
คน
หญิง 4,697
คน
ครัวเรือนทั้งสิ้น
3,910 ครัวเรือน
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หมู่
ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน
ครัวเรือน

1

บ้านบางพระ

2

แรก
เกิด

1-17
ปี

18-59
60ปีขึ้นไป
ปี

จำนวนประชากร

619

ชาย
612

หญิง
671

รวม
1,283

บ้านคลองใหม่

1,023

991

1,060

2,051

3

บ้านคลองใหม่

714

816

820

1,636

4

บ้านดอนทอง

237

453

466

919

5

บ้านคลองใหม่

423

593

603

1,196

6

บ้านสะแกเล็ก

894

1,058

1,077

2,,135

4523

4697

9220

รวม

3,910

73

1758

5978

975

ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ มีนาคม พ.ศ. 2562
4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ จำนวน
๙๕ ตน
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน ๔ แห่ง คือ
โรงเรียนวัดบางช้างเหนือ นางอุไรรัตน์ บุญจันทร์ ผอ.รร.วัดบางช้างเหนือ จำนวนนักเรียน ๑๐๔ คน
โรงเรียนบ้านคลองใหม่ นางสาวสุภีร์ เตชะเอนก ผอ.รร.บ้านคลองใหม่ จำนวนนักเรียน ๒๒๔ คน
โรงเรียนบ้านดอนทอง นายปรารภ หลงสมบุญ ผอ.รร.บ้านดอนทอง จำนวนนักเรียน ๖๐ คน
โรงเรียนนาคประสิทธิ์ นางสาวประนอม ยังศิริ ผอ.รร.นาคประสิทธิ์
จำนวนนักเรียน ๒,๑๓๕ คน โรงเรียนมัธยมศึกษา
จำนวน ๑ แห่ง
วิทยาลัยนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
จำนวนนักเรียน ๒,๐๓๔ คน
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองใหม่
2. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จำนวน
1 แห่ง
4.3 อาชญากรรม
พบน้อยในพื้นที่เนื่องจากมีการตรวจตราและตั้งด่านตรวจร่วมกับตำรวจ
4.4 ยาเสพติด
พบน้อยมาก ไม่มีการแพร่ระบาด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
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หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
รวม

ชาย
70
131
115
74
81
97
568

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ที่รับเบี้ยยังชีพ
งบรัฐบาล
งบ อบต.
เบี้ยผู้สูงอายุ
เบี้ยผู้พิการ
เบี้ยผู้ป่วยเอดส์
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
116
186
16
16
32
166
297
28
17
45
-1
1
157
272
20
16
36
1
85
159
8
12
20
97
178
12
3
15
126
223
35
19
54
747 1315 119
83
202
1
2
ข้อมูล ณ. พฤษภาคม 2562

รวม
2
1
3

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ,ทางรางฯลฯ)
ส่วนมาใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ในการคมนาคม
5.2 การไฟฟ้า
- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้กระแสไฟฟ้า
จำนวน 6 หมู่บ้าน
- อัตราการใช้ไฟฟ้าของหมู่บ้าน คิดเป็นอัตรา
จำนวน 100 เปอร์เซ็นต์
5.3 การประปา
- ร้อยละ 98% ใช้บริการน้ำบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ และ
ร้อยละ 2%น้ำประปาภูมิภาคส่วนน้อย
5.4 โทรศัพท์
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
จำนวน 15 ตู้
- โทรศัพท์บ้าน
จำนวน 40 เปอร์เซ็นต์
- บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
จำนวน 1 แห่ง
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
-ใช้บริการไปรษณีย์สามพราน
- มีบริการkerry สามพราน บริเวณซอยมาลี
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรในตำบลคลองใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพ เกษตรกรรม โดยการปลูกพืช ได้แก่ ฝรั่ง
ชมพู่ มะพร้าว ลำไย ข้าว กล้วยไม้ พืชผักต่างๆ รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้าง รับราชการ ค้าขาย
และประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยมีพื้นที่การเกษตร จำนวน 5,606.5 ไร่ ส่วนมาเป็นพื้นที่ข้าว สวน ประมง

-186.2 การประมง 6.3 การปศุสัตว์ 6.4 การบริการ
- มีปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 3 แห่ง
ร้านสะดวกซื้อ 7-11 จำนวน 2 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว เป็นระบบนิเวศสามารถปั่นจักรยานชมสวนได้
6.6 อุตสาหกรรม 27 แห่ง
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ จำนวน 13 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา
1
กลุ่ม 90
(นางปราณี น้อยพิทักษ์ ประธานกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา)
- สภาองค์กรชุมชน
19 คน
(นางลำใย สุขบำรุง) ประธาน
- กลุ่มยุวเกษตร
1
กลุ่ม 30
- กลุ่มศูนย์เยาวชน
1
กลุ่ม 30
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
1
กลุ่ม
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
1
กลุ่ม 756
(นายสมชัด เหล็งบำรุง ประธานกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน )
- กลุ่มชาวสวนกล้วยไม้
1
กลุ่ม 13
- กลุ่มผู้ใช้น้ำ
1
กลุ่ม 123
- กองทุนหมู่บ้าน
6
กลุ่ม 1220
(นายบรรเทิง คุ้มเจริญ
ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน)
- กลุ่มผู้สูงอายุ
1
กลุ่ม 235
(นายวิสูตร ธรรมอภิพล
ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ )
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1
กลุ่ม 126
(นางอ้วน พยุง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน)
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. 1
กลุ่ม
25
(นายสังวาลย์ มากหลาย ประธานกลุ่มอปพร. )
6.8 แรงงาน เป็นประชากรแฝง
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1การนับถือศาสนา พุทธ
7.2 ประเพณีท้องถิ่น สงกรานต์ ลอยกระทง เข้าพรรษา
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ภาษาไทยภาคกลาง
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก กล้วยกรอบแปรรูป ,วุ้นมะพร้าว

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-198. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้ำ
ชื่อแหล
่งน้ำ

ควำมกว
่ำง

ควำมยำว

(แม
่น้ำ่วย
ห คลอง)

(เมตร)

(เมตร)

1

คลองคลองใหม่ หมูท่ ี่ 1,2,3,5 เริ่ มปากคลองแม่น ้าท่าจีน ถึง หมูท่ ี่ 5
คลองโพธิ์

8

4,000

2

คลองบางพระ หมู
่ที่ 1

7

2,000

8

3,000

7

2,000

ลาดับ

3
4

คลองทางรถ หมู
่ที่ 1,2 ตังแต
่ปำกคลองศำลเจ
่ำถึงสุดเขตโรงเรียน
คลองใหม
่
คลองโรงเรี ยนคลองใหม่ ม. 2 ต.คลองใหม่ เริ่ มจากโรงเรี ยนถึงสุด
เขต

5

คลองสายทอง ม. 3

7

1,000

6

คลองบ้านนายสินชัย น้ อยพิทกั ษ์ หมูท่ ี่ 3

7

2,000

7

คลองบ้านนายเยิม้ กลิ่นถนอม เชื่อม คลองบ้านลุงอิ่น สุขบารุ ง
หมูท่ ี่ 3,4

8

3,000

8

คลองต้ นสน ม. 4 ตังแต่
้ บ้านนายสารอง สุดเขตตาบบลคลองใหม่

7

3,000

9

คลองบ้านนายประเสริ ฐ ทิมมณี หมูท่ ี่ 4

7

1,500

10

คลองบางช้ าง หมูท่ ี่ 4,5

9

6,000

11

คลองคลองโพธิ์ หมูท่ ี่ 5

9

2,500

12

คลองบ้านนายสาราญ จินดามรกฎ หมูท่ ี่ 5

7

2,000

13

คลองบ้านนายเซีย้ ง พลอยรั ศมี หมูท่ ี่ 5

7

1,000

14

คลองชูเกียรติ-ท่ายายโหมด-ขุนแก้ว-ท่าตลาด หมูท่ ี่ 6

7

5,000

15

คลองบ้านนายสนั่น บุญกระสินธุ์ หมูท่ ี่ 6

7

1,000

16

คลองซอย หมูท่ ี 1,2,3,4,5

5

9,600

8.2 ป่าไม้ 8.3 ภูเขา 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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9. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย)
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ส่วนที่ ๓
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน
ตามแผน ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ รักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ในเขตจังหวัด แผนพัฒ นาอำเภอ แผนพัฒ นาตำบล แผนชุมชน แผน
เศรษฐกิจ พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนว
ทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชนโดยแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๑. ความมั่นคง
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล
๑.๒ ความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น
๑.๕ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่
มั่นคง พอเพียงกับการดำรงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
๒. ความมั่งคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก
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คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจมีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก
เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง
๒.๓ ความสมบูรณ์ในทุน ที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ความยั่งยืน
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์
๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพดีขึ้น คนมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่สำคัญ
๑. ด้านความมั่นคง
(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่นสร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่า งประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น
๒. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า
(๒) การพัฒ นาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และพัฒนา SMEs สู่สากล

-23(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอื้อต่อการพัฒนาคน
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
(๑) สร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม และความเข้มแข็งของชุมชน
(๕) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๑) จัดระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ ำ เน้นการปรับระบบการบริห าร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
๖. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

-24(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรม และเป็นสากล
(๖) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ
* ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)
ประเทศไทย ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู้ผลิตที่เน้นเกษตรกรรม
มาสู่การพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตที่
- มีความคิดสร้างสรรค์
- มีนวัตกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระดับสูง
- มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือ
- มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
- สามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้ของประชากร
โดยมี เ ป้ า หมาย ๕ กลุ ่ ม ที ่ ป ระเทศไทยมี อ งค์ ค วามรู ้ และศั ก ยภาพที ่ จ ะพั ฒ นาต่ อ ยอดได้
ประกอบด้วย
๑. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ
๒. กลุ่มสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย์
๓. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิส์ควบคุม
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อ
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลค่าสูง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นที่สมบูรณ์ มีวินัย มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์
คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกำหนดเป้าหมาย โดยตัวชี้วัดในด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่ งยืน
(SDGs)

-25๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”
๖. ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว”
เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร้างภาพลักษณ์ดีและเพิ่มความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอำนาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า
๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
๑.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ
๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
๑.๗ ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ำสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
๒.๒ กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

-26๒.๓ เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุน
ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
- การพัฒนาด้านการคลัง
- การพัฒนาด้านการเงิน
๓.๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
- การพัฒนาภาคการเกษตร
- การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
- การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว
- การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม
๔.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
๔.๓ แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๕ สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๔.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
๕.๒ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
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ประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ
๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและ
สิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล
๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา
ภิบาลในสังคมไทยแนวทางการพัฒนา
๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ
๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖.๕ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง
- พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน
- พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ำ
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
๗.๔ การพัฒนาด้านพลังงาน
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๖ การพัฒนาระบบน้ำประปา
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แนวทางการพัฒนา
๘.๑ เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิ ง
สังคม
๘.๒ พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม
- ด้านบุคลากรวิจัย
- ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ด้านการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มูลค่าสูง
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ
- ภาคใต้ : พัฒนาเป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย
๙.๒ การพัฒนาเมือง
๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก
๑) พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อการใช้งาน
ของคนทุกกลุ่มในสังคมอย่างเท่าเทียม เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีสมดุล
๒) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน
๓) พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง
๔) รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้
คนในท้องถิ่น
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง
๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาเมืองสำคัญ
๑) ส่งเสริมกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้ง
เป็นศูนย์กลางการศึกษา การบริการด้านการแพทย์และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร้อมด้วยสิ่ง
อำนวยความสะดวกเทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง
๒) พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ศูนย์บริการด้านสุขภาพ
และการศึกษาและเมืองที่อยู่อาศัย

-29๓) พัฒนาเมืองเชียงใหม่และเมืองพิษณุโลกให้เป็นศูน ย์กลางการค้า การบริการธุรกิจสุขภาพ
การศึกษา และธุรกิจด้านดิจิทัล
๔) พัฒนาเมืองขอนแก่นและเมืองนครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
๕) พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม
๖) พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
๑) เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลักให้เกิดผลใน
ทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่
๓) ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
๔) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
๕) บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
๑๐.๑ ขยายความร่ว มมือทางการค้า และการลงทุนกับ มิ ตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่
สำหรับสินค้าและบริการของไทย
๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพือ่ อำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๑๐.๓ พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค
๑๐.๔ ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
๑๐.๕ เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่ว นทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
๑๐.๖ สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
๑๐.๗ เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มภาคกลางปริมณฑล
(จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สุมทรปราการ)
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด
เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การลงทุ น บริ ก ารธุ ร กิ จ และการพาณิ ช ย์ การผลิ ต อุ ต สาหกรรม
ระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่
พันธกิจ
๑. ปรับโครงสร้างการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และวิสาหกิจ
ขนาดย่อมให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง
สู่การมีรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครื อข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาสังคม
และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงใน
กลุ่มจังหวัด
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบการค้า
ออนไลน์(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและ
การท่องเที่ยว
๔. ส่ ง เสริ ม ภาคอุ ต สาหกรรมให้ เ ป็น อุ ต สาหกรรมเชิ ง นิ เ วศ เมื อ งที ่ เ ป็ น มิ ต รกั บ ชุ ม ชน และ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพื่อไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
คำขวัญจังหวัด
จังหวัดนครปฐม คำขวัญของจังหวัดนครปฐม “ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้ามหลามหวานมัน
สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า”
วิสัยทัศน์
“เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม
ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
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ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑.๑ พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม
ทางการศึกษา เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ
๑.๒ ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี
๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น และศาสนสถาน
๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน
๒.๒ ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สู่การเป็น
เมืองแห่งอาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน
๒.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการกระจายสินค้า พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข
๓.๓ ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม
๓.๕ การป้องกัน และรัก ษาความสงบเรี ยบร้ อยในบ้านเมื อง และความปลอดภัยในชีว ิ ต และ
ทรัพย์สิน
๓.๖ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย
๓.๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
๓.๘ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม และความสามัคคี
๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
๔.๑ พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ
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๔.๓ การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ
๔.๔ พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
๔.๕ พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่
๔.๖ การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี
๕.๑ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
๕.๒ ส่งเสริมธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ
๕.๓ ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
๕.๔ ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร
๕.๕ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมือเครื่องใช้
และอาคารสถานที่
๕.๖ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น
๕.๗ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการ-ยุติธรรม
และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ
๖.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบายน้ำ
ท่าเทียบเรือระบบการจัดการขยะ ระบบบำบัดน้ำเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ สาธารณูปโภคที่ได้รับ
ความเสียหาย
๖.๒ พัฒนาระบบจราจร และการคมนาคมขนส่ง
๖.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ
๖.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และป้องกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์
๖.๕ พัฒนาแหล่งน้ำคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภค- บริโภคการเกษตรและอื่น ๆ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ

เป้าประสงค์หลัก ดังนี้
๑. การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. การส่งเสริม สนับสนุน จัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
๔. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้ง
การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อการบริโภค
๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภ าพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน
๖. การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัส ดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห์ มี
ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. การพัฒ นาคุณภาพชีวิต การคุ้มครองทางสังคม การคุ้ มครองพิทักษ์ส ิทธิส วัสดิการชุมชน
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุ่มชาติพันธุ์
๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และ
สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
๑๐. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
“เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และส่งเสริม
สุขภาพของชุมชนตำบลคลองใหม่”
2.2 ยุทธศาสตร์
2.2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2.2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.2.3 การพัฒนาด้านสังคม
2.2.4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.2.5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
2.2.6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
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2.3.1. ประชาชนมีสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.3.2. .สินค้าเกษตรปลอดภัย
2.3.3 .ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2.3.4.เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3.5.เพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.3.6.เยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3.7.ประชาชนรักษาอัตลักษณ์ของชุมชน และสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
2.3.8.สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ให้เกิดความสมดุลธรรมชาติ
2.3.9.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.3.10.ชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพเพิ่มความมั่นคงการการบริหาร
2.4 ตัวชี้วัด
2.4.1. ร้อยละของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2.4.2. ร้อยละของสินค้าเกษตรปลอดภัย
2.4.3 .ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชน
2.4.4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.4.5.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.4.6.ร้อยละของเยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4.7.ร้อยละของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
2.4.8.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2.4.9.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.4.10.ร้อยละของที่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถเพิ่มความมั่นคงการการบริหาร
2.5 ค่าเป้าหมาย
2.5.1.ร้อยละของประชาชนได้รับสาธารณูปโภคอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพิ่มขึ้นปีละ 2
โครงการ
2.5.2.ร้อยละของสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ
2.5.3 .ร้อยละของประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายสินค้าชุมชนทุกปี
2.5.4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้ด้อยโอกาส
2.5.5.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.5.6.ร้อยละของเยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5.7.ร้อยละของประชาชนที่เพิ่มขึ้นในการร่วมงานสืบสานขนบธรรมเนียมท้องถิ่น
2.5.8.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
2.5.9.ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.5.10.ร้อยละของที่ชุมชนเข้มแข็ง สามารถเพิ่มความมั่นคงการการบริหาร
2.6 กลยุทธ์
2.6.1.ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน คู คลอง เขื่อน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
2.6.2.พัฒนาระบบไฟฟ้า ประปาและระบบจราจร

-352.6.3.ส่งเสริมอาชีพ และฝึกอาชีพให้กับประชาชน
2.6.4.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพื่อบริโภค
2.6.5.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ
2.6.6.ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข
2.6.7.ป้องกัน แก้ไข และต่อต้านยาเสพติด
2.6.8.ส่งเสริม งานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์
2.6.9.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและบรรเทาสาธารณภัย
2.6.10.พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา
2.6.11.สนับสนุน อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6.12.สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6.13.ส่งเสริมสนับสนุน เฝ้าระวัง และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6.14.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
2.6.15.ปรับปรุง พัฒนา บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
2.7.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.7.3 อนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา
2.7.4 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของชีวิต
2.7.5 เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสสู่ชุมชน
2.7.6 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตและคุณภาพผลผลิต
2.7.7 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่และได้มาตรฐาน
2.7.8 อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.7.9 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.7.10 สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน
2.7.11 พัฒนาระบบการบริหารและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ ๔
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้กำหนดเครื่องมือ
อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้ เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนด
ขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความ
จำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัด
คุณภาพแผนแบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ แบบตัวบ่งชี้ ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการ
หาผลสัมฤทธิ์ โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตาม
และประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การ ปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่ง
สามารถเป็นเครื่อ งมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัว บ่งชี้การปฏิบ ัติงานจะเป็น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ
(processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจาการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
กำหนดไว้ ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจาก การดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก
(in – depth evaluation) เพือ่ ให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น
๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๒.๑ ทำให้ทราบไดว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่
สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่
๒.๒ สามารถคาดการณลวงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรม
เหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันต่อเหตุการณ หรือแม้ว่าเหตุการณจะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผล
การ ประเมินตัวชี้วัดที่ไดจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไป
ประสบ ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

-37๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์
พิจารณา ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดย
คาดหวังว่าจะเป็น เครื่องมือกระตุ้นให้ขาราชการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็น
ธรรม
๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
๔. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๑ กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
๔.๒ กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
๔.๓ ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
๔.๔ สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
แบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนน
1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
19
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
17
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
10
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
5
3.5 กลยุทธ์
(5)
5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
5
3.8 แผนงาน
(5)
5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
5
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
5
รวมคะแนน 100
100
96

-382. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
10
9
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
9
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
9
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
10
9
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
60
59
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
5
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
(5)
5
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
(5)
3
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(5)
5
5.5 เป้ า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ)มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ
(5)
3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
(5)
4
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(5)
4
5.8 โครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร้ า งให้
(5)
3
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมาย(ผลผลิ ต ของ
(5)
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
(5)
5
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
4
และผลที่คาดว่าจะได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
(5)
5
รวมคะแนน 100
100
51

-393. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
20
19
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
15
17
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
65
60
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10)
10
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
10
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด
(10)
10
3.4 วิสัยทัศน์
(5)
5
3.5 กลยุทธ์
(5)
5
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(5)
5
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(5)
5
3.8 แผนงาน
(5)
5
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(5)
5
3.10 ผลผลิต/โครงการ
(5)
5
รวมคะแนน 100
100
96

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่
พิจารณา
เต็ม
ได้
1. ก า ร ส รุ ป เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
10
สถานการณ์ การ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์
พัฒนา
SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัย
และสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ วิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)

-404. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่
พิจารณา
เต็ม
ได้
2. การประเมินผล 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้ 10
การนำแผนพัฒนา วั ด ผลในเชิ งปริ ม าณ เช่ น การวั ด จำนวนโครงการ
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ส ี ่ ป ี ไ ป กิจ กรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไป
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น เ ชิ ง ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ ำนวนที่ดำเนินการ
ปริมาณ
จริงตามที่ได้ กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผล 1) การประเมิ น ประสิท ธิ ผ ลของแผนพัฒ นาในเชิง 10
การนำ แผนพัฒนา คุณภาพคือการนำเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่า
ท ้ อ ง ถ ิ ่ น ส ี ่ ป ี ไป ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการใน
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ใ น เ ชิ ง พื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
คุณภาพ
และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการ
ต่ า งๆ มี ส ภาพหรื อ ลั ก ษณะถู ก ต้ อ ง คงทน ถาวร
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที ่ บ รรลุ ว ั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ เป้ า หมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน
2) วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ/สิ ่ ง ที ่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4 . แผนงานและ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มี
10
ยุ ท ธศาสตร์ ก าร ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
พัฒนา
ส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การ จัดทำโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend
หรือหลักการบูรณา การ (Integration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน

-414. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่
พิจารณา
เต็ม
ได้
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่
สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan
: LSEP)
5. โ ค ร ง ก า ร ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มี
60
พ ั ฒ น า 5.1 วัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
(5)
ค ว า ม ช ั ด เ จ น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ
ข อ ง ชื่ อ พัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
โครงการ
ท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความ ชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร
ในอนาคต
5.2 กำหนด
มี วัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการ
(5)
วัตถุประสงค์
ต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมา
สอดคล้องกับ ของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล
โครงการ
วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เป้าหมาย สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไป
(5)
(ผลผลิตของ
ให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร
โครงการ) มี
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร
ความชัดเจน
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงานและระยะเวลา
นำไปสู่การตั้ง ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน
งบประมาณได้ เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมาย
หลักใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
5.5 โครงการมี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
(5)
ความสอดคล้อง ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและ
ก ั บ แ ผ น เสริมสร้างศักยภาพคน(4) การสร้างโอกาสความเสมอ
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม(5) การสร้างการ
ปี
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6)การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

-424. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนนที่
พิจารณา
เต็ม
ได้
5.5 เ ป ้ า ห ม า ย โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
( ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลัก
โครงการ) มีความ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2) ยึดคนเป็น
ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
แ ผ น พ ั ฒ น า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคต
เศรษฐกิ จ และส่ ง ประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
คมแห่งชาติ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว
ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ
5 . 6 โครงการมี โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
(5)
ความสอดคล้องกับ โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy
Thailand 4.0
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์
ไปสูส่ ินค้าเชิงนวัตกรรม(2) เปลีย่ นจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การ
เน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วย
วิทยาการความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ

-434. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา (5)
สอดคล้องกับ
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด ส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
(5)
ปัญหาความยากจน ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็น
หรือการเสริมสร้าง โครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ให้ ป ระเทศช าติ ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้
มั่นคงยั่งยืนภายใต้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนา
หลักประชารัฐ
แล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(LSEP)
5.9 งบประมาณ มี งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5
(5)
ความ สอดคล้ อ ง ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
ก ั บ เ ป ้ า ห ม า ย (Economy) (2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3)
(ผ ล ผ ล ิ ต ข อ ง ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม
โครงการ)
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
5.10มีการ
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ (5)
ประมาณประมาณ โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
ราคาถูกต้องตาม กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนด
หลักวิธีการ
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
งบประมาณ
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกำหนด มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator (5)
ตัวชี้วัด(KPI)และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผล
ที่คาด ว่าจะได้รบั

: KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น
การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งทีไ่ ด้รับ(การคาดการณ์
คาดว่าจะได้รับ)

-444. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
ประเด็นการ
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนน คะแนน
พิจารณา
เต็ม
ที่ได้
5.12 ผลที่คาดว่า ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
(5)
จะได้รับ สอดคล้อง ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
กับวัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น
จะต้อง เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
คำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (2)
วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3)
ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4)
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5)
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
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ส่วนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
7. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การดำเนิน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปี
2563 ตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ 1 ตุ ล าคม 2562 - 30 กั น ยายน 2563 ดำเนิ น การตามระเบี ย บระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ( 3 ) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นจะต้อง ดำเนินการ
(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เป็นไป
ด้วยความ ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองใหม่ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่
ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 12 ( 3 ) กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน่ ดังนี้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสามคน
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง จำนวนสองคน
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวนสองคน
(โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้)
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1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่ น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ว นตำบลคลองใหม่ ได้รับการ
แต่งตั้งจากนายกองค์การบริห ารส่ว นตำบล ตามคำสั่งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ซึ่ง
คณะกรรมการประกอบด้วย
๑. นายสกล คิมประเสริฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑
๒. นายอนันต์ บูรนณัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๕
๓. นายสุชาติ บูรณัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายปราชญ์ พยุง
ผู้แทนประชาคม
๕. นายสาโรจน์ กุลครอง
ผู้แทนประชาคม
๖. ผู้แทนเกษตรอำเภอสามพราน
ผู้แทนหน่วยงาน
๗. ผู้แทนพัฒนาการอำเภอสามพราน
ผู้แทนหน่วยงาน
๘. นางบังอร วงษ์ประเสริฐ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๙. นางวิไล สร้อยมณี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นางสาวกุณณภา เสียงเจริญ
หัวหน้าสำนักงานปลัด
๑๑. นายเกรียง ทำสวน
ผู้อำนวยการกองช่าง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ คน เพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. นางสาวลัดดาวรรณ นนปะติ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๒. นางสาวบุษกร โรจนเลิศ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓. นางสิตาภัค หงษาวดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
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บริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ระหว่าง เดือนกันยายน ๒๕๖๒- เดือนตุลาคม
๒๕๖๓ โดยเก็บข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆของทุกส่วนราชการ ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและ
เอกสารการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ดังนี้
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มี
ไม่มี
ประเด็นการประเมิน
การ
การ
ดำเนินงาน ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
/
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
/
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
/
การพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
/
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
/
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
/
ท้องถิ่น
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ
/
ของท้องถิ่น
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
/
ยุทธศาสตร์จังหวัด
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
/
13. มีการกำหนดเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
/
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
/
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
/
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
/
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
/
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
/
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
/

-48การติดตามประเมิน ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 วันที่ 1 ตุล าตม 2562 – 30 กันยายน
2563) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ตารางที่ 1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565
2561
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคม
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการทีด่ ี
รวม

จำ
นวน

2562

2563

งบประมาณ

จำ
นวน

55

98,602,000

124 223,357,000

3

120,000

4

145,000

5

39

27,590,000

43

27,770,000

44

18

13,511,800

16

13,063,000

4

80,000

9

27

10,242,000

27

146 150,145,800

งบประมาณ

จำ
นวน
171

งบประมาณ

2564
จำ
นวน

235,920,000 192
345,000

5

งบประมาณ

2565
จำ
นวน

งบประมาณ

260,185,000 187 252,995,000
345,000

5

345,000

36,382,000 44

37,738,000 44

39,237,000

17

13,493,000 22

14,643,000 21

14,393,000

472,000

18

2,080,000 19

2,090,001 19

2,190,000

9,882,000

30

105,954,000 34

106,454,000 34 106,354,000

223 274,689,000

285

394,174,000 316

421,455,001 310 415,514,000

-49ตารางที่ 3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการ กิจกรรมและงบประมาณ และงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์
โครงการ
ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
15 8,119,000
65,000
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
29 15,152,000
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17 3,895,000
30,000
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
90 16,618,960
รวม
156 43,879,960
4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี..2563
ไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
ยุทธศาสตร์
งบปกติ
จำนวนเงิน
ร้อยละ

เงินสะสม
รวม
จำนวน ร้อย
จำนวนเงิน
ร้อยละ
เงิน
ละ
12,728,515.89 30.11
- 12,728,515.89 30.11

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ด้านเศรษฐกิจ
25,902
0.06
3. ด้านสังคม
14,240,854 33.69
4. ด้านการศึกษา
2,427,246
5.75
ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้าน
19,703
0.05
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการบริหาร
12,828,860.49 30.34
จัดการที่ดี
รวม
42,271,081.38 100

-

-

25,902
14,240,854
2,427,246

0.06
33.69
5.75

-

-

19,703

0.05

-

-

12,828,860.49 30.34

-

-

42,721,081.38

100

-50จำนวนโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
จำนวนโครงการ
จำนวน
ยุทธศาสตร์
จำนวนโครงการ
โครงการที่
ตามข้อบัญญัติ
ดำเนินการ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
15
20
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3
3
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
29
25
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
17
12
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2
2
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
90
72
รวม
156
134
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

โครงการตามข ้อบัญญัต ิ
โครงการทีด
่ าเนินการ

-51ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
ไตรมาส 1-4 (ตุลาคม 2562-กันยายน 2563)
โครงการ
ผลการดำเนินงาน
งบประมาณ
ดำเนินการ
อยู่ระหว่าง
ยังไม่ได้
งบประมาณที่ งบประมาณที่
เสร็จแล้ว
ดำเนินการ ดำเนินการ
ได้รับ
เบิกจ่าย
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 11,027,300
11,260,000 11,027,300
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,007,000
2,300,000 2,007,000
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
18,000
20,000
18,000
เอดส์
รายการกันเงิน ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 9,590,000 บาท
1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คน
งบประมาณ 2,400,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างอาคารบริการผู้สูงอายุตำบลคลองใหม่ งบประมาณ 350,000
บาท
3. ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลคลองใหม่ งบประมาณ 200,000 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำØ0.60 ม. ถนนสายบ้านนายสุวรรณ โตสงวน
หมู่ที่ 2 งบประมาณ 500,000 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบายน้ำ Ø1.00 ม. บ้านนางออม การทวี(ตรงข้าม
ทางเข้าบ้านลุงอิน) หมู่ที่ 3 งบประมาณ 450,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
6. โครงการก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด 45 ลบ.ม. บริเวณบ้านนายประสิทธิ์ ขุนทรง
หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,980,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าโรงเรียนบ้านดอนทอง-บ้านนายประทุม กลิ่นถนอม หมู่ที่
4 งบประมาณ 490,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
8. โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินสายคลองโพธิ์ (ตะวันออกและตะวันตก) ช่วงที่ 1 ความสูง 2 เมตร ความยาว
11 เมตร และช่วงที่ 2 ความสูง 2 เมตร ความยาว 61 เมตร รวมระยะทาง 72 เมตร หมู่ที่ 5
งบประมาณ 540,000 บาท
(จ่ายขาดเงินสะสม)
9. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสังวาล ภิรมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว
107 เมตร โดยมีพื้นผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 321 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 งบประมาณ
200,000 บาท
(จ่ายขาดเงินสะสม)
10. โครงการก่อสร้างหอถังค.ส.ล. พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านป้าสมจิตร ศรีต่างวงษ์ ขนาด 45 ลบ.ม.
หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,980,000 บาท (จ่ายขาดเงินสะสม)
11. โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งซุ้มประตูทางเข้าบริเวณสะพานครัวอุ้มดาว ซุ้มกว้าง 15 เมตร สูง 5.5
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณ 500,000 บาท (ก่อหนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ
2562)

-52ตารางผลการดำเนินงาน (ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรม)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 590,000 380,000
เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
ค.ส.ล. Ø0.60 ม. ถนนสาย
นายประยงค์ เพ็งชุ่ม หมู่ที่ 2
2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 270,000 249,000
เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
Ø0.60 ม. ถนนสายบ้านนาย
สุวรรณ โตสงวน หมู่ที่ 2
3 โครงการฝังท่อระบายน้ำ
210,000 179,500
ค.ศ.ล. Ø0.60 ม. แยกลุงมี มี
พงษ์เภา ถึงบ้าน พเยาว์สารท
ประเสริฐ หมู่ที่ 2
4 โครงการก่อสร้างถนนค.ศ.ล.
820,000 604,200
ฝังท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก
ถนนสายบ้านนายสง่า กังใช่
ง้วน หมู่ที่ 5
5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 480,000 439,000
เสริมเหล็กสายบ้านลุงเซี้ยง
พลอยรัศมี หมู่ที่ 5
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 999,000 695,000
เสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ
Ø 0.60 ม. ร้านค้าบ้านนาย
ไพรวัลย์ ทองอ่วมใหญ่ หมู่ที่ 6
7 ค่าชดเชยตามสัญญาจ้างแบบ 100,000
ปรับราคาได้ (ค่า K) หมู่ที่ 1 –
6
8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 450,000 450,000
เสริมเหล็กพร้อมฝังท่อระบาย
น้ำ Ø1.00 ม. บ้านนางออม
การทวี(ตรงข้ามทางเข้าบ้านลุง
อิน)

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
อุตสาหกรรม กองช่าง
ฯ

หมาย
เหตุ

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

กันเงิน

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

ยกเลิก

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

จ่ายขาด
เงิน
สะสม
(กันเงิน)

-53ลำดับ
ที่

9

โครงการ/กิจกรรม

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า
โรงเรียนบ้านดอนทอง-บ้าน
นายประทุม กลิ่นถนอม หมู่
ที่ 4
10 โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดิน
สายคลองโพธิ์ (ตะวันออก
และตะวันตก) ช่วงที่ 1 ความ
สูง 2 เมตร ความยาว 11
เมตร และช่วงที่ 2 ความสูง
2 เมตร ความยาว 61 เมตร
รวมระยะทาง 72 เมตร
หมู่ที่ 5
11 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
สายบ้านนายสังวาล ภิรมย์
ขนาดผิวจราจรกว้าง 3
เมตร ระยะทางยาว 107
เมตร โดยมีพื้นผิวถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย
กว่า 321 ตารางเมตร หมู่
ที่ 5
รวม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หมาย
เหตุ

490,000

490,000

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

จ่ายขาด
เงิน
สะสม
(กันเงิน)

540,000

540,000

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

จ่ายขาด
เงิน
สะสม
(กันเงิน)

200,000

200,000

อุตสาหกรรม
ฯ

กองช่าง

จ่ายขาด
เงิน
สะสม
(กันเงิน)

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

หมาย
เหตุ

5,149,000 4,226,700

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณที่
ที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
1,200,000 1,104,868.73
เส้นบ้านนายพงษ์พันธ์ คุ้ม
บุ้งค้า เชื่อต่อจากเส้นบ้าน
ลุงเซี้ยง พลอยรัศมี หมู่ที่ 5
รวม 1,200,000 1,104,868.73

เคหะและ
ชุมชน

-541.3 แผนงานกิจการพาณิชย์
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 วัสดุประปา
2
3
4
5
6
7
8

9

โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 3
โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 4
โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 5
โครงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระบบประปา
HDPE หมู่ที่ 6
โครงการก่อสร้างหอถัง ค.ส.ล.
พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด
45 ลบ.ม. บริเวณบ้านนาย
ประสิทธิ์ ขุนทรง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างหอถังค.ส.ล.
พร้อมเจาะบ่อบาดาล บริเวณ
บ้านป้าสมจิตร ศรีต่างวงษ์
ขนาด 45 ลบ.ม. หมู่ที่ 5
รวม

งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
800,000 799,947.16

แผนงาน
กิจการ
พาณิชย์
กิจการ
พาณิชย์

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง

หมาย
เหตุ

400,000

400,000

460,000

458,000

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

440,000

438,000

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

470,000

468,000

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

460,000

458,000

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

420,000

415,000

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

1,980,000 1,980,000
จ่ายขาดเงิน
สะสม

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

กันเงิน

1,980,000 1,980,000
จ่ายขาดเงิน
สะสม

กิจการ
พาณิชย์

กองช่าง

กันเงิน

7,410,000

กองช่าง

-552. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการฝึกอบรม ส่งเสริม
30,000
14,067
อาชีพให้แก่ประชาชนตำบล
คลองใหม่
2

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่ม/เครือข่ายตำบลคลองใหม่

20,000

5,082

3

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
การเกษตรแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

15,000

6,752

65,000

25,902

รวม

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
แผนงาน
กอง
สร้างความ สวัสดิการ
เข้มแข็งของ
สังคม
ชุมชน
แผนงาน
กอง
สร้างความ สวัสดิการ
เข้มแข็งของ
สังคม
ชุมชน
แผนงาน
กอง
สร้างความ สวัสดิการ
เข้มแข็งของ
สังคม
ชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
แผนงาน
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
30,000
แผนงานการ
การแข่งขันกีฬาในระดับ
ศาสนา
ต่างๆภายในหมู่บ้านและ
วัฒนธรรมและ
ตำบลคลองใหม่
นันทนาการ
2 ครุภัณฑ์
115,500 115,500 แผนงานการ
-เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
ศาสนา
พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลัง
วัฒนธรรมและ
กาย
นันทนาการ
รวม 145,500 115,500

หมาย
เหตุ

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กอง
ยกเลิก
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

-563.2 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 30,000
20,778
และเยาวชนภายในโรงเรียน
ตำบลคลองใหม่
2 โครงการติดตั้งกันสาดพร้อม 150,000 130,000
รางน้ำฝนอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลคลองใหม่
3 โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก 200,000 200,000
อาคารอเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลอง
ใหม่
4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า 231,000 231,000
แสงสว่างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก หมู่ที่ 5
รวม 611,000

แผนงาน
แผนงาน
การศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

หมายเหตุ

แผนงาน กอง
การศึกษา การศึกษาฯ
แผนงาน กอง
การศึกษา การศึกษาฯ

กันเงิน

แผนงาน กอง
การศึกษา การศึกษาฯ

ตั้งจ่าย
เป็น
รายการ
ใหม่

581,788

3.3 แผนงานสาธารณสุข
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ 100,000 76,756
ควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบล
คลองใหม่
2 โครงการรณรงค์ป้องกันและ
55,000
54,150
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า/แมว
3 โครงการปรับปรุงภาวะ
40,000
19,337
โภชนาการและสุขภาพเด็ก
นักเรียนตำบลคลองใหม่
4 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
40,000
9,623
ต้านมะเร็งเต้านมประชาชน
ตำบลคลองใหม่
5 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
40,000
14,694
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของประชาชนตำบล
คลองใหม่
รวม 275,000 174,560

แผนงาน
แผนงาน
สาธารณสุข

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

แผนงาน
สาธารณสุข
แผนงาน
สาธารณสุข

สำนักปลัด

แผนงาน
สาธารณสุข

สำนักปลัด

แผนงาน
สาธารณสุข

สำนักปลัด

สำนักปลัด

-573.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
แผนงาน
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการฝึกอบรมรณรงค์
12,000
5,540
แผนงานสร้าง
ป้องกันยาเสพติดใน
ความเข้มแข็งของ
สถานศึกษา
ชุมชน
2 โครงการรณรงค์สร้าง
10,000
9,832
แผนงานสร้าง
จิตสำนึกร่วมต้านภัยเอดส์
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน
แผนงานสร้าง
3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผน 15,000 22,474
ความเข้มแข็งของ
ป้องกันและบรรเทาสา
ชุมชน
ธารณภัยประจำปี
แผนงานสร้าง
4 โครงการฝึกอบรมให้
15,000
ความเข้มแข็งของ
ความรู้ด้านอุบัติภัย/หรือ
ชุมชน
ภัยธรรมชาติ
แผนงานสร้าง
5 โครงการจัดตั้งอาสาสมัคร 150,000
ความเข้มแข็งของ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ชุมชน
ตำบลคลองใหม่
แผนงานสร้าง
6 โครงการพัฒนาศักยภาพ
20,000
5,082
ความเข้มแข็งของ
อาสาสมัครในชุมชนและ
ชุมชน
ผู้นำชุมชน
แผนงานสร้าง
7 โครงการพัฒนาศักยภาพ
20,000
5,082
ความเข้มแข็งของ
และดูแลสุขภาพเบื้องต้น
ชุมชน
ให้แก่ผู้นำสตรีระดับชุมชน
แผนงานสร้าง
8 โครงการฝึกอบรมให้
40,000 10,653
ความเข้มแข็งของ
ความรู้สมาชิกชมรม
ชุมชน
ผู้สูงอายุ อบต.คลองใหม่
แผนงานสร้าง
9 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
250,000 23,372
ความเข้มแข็งของ
ศักยภาพและศึกษาดูงาน
ชุมชน
กลุ่มสตรีตำบลคลองใหม่
แผนงานสร้าง
10 โครงการเพิ่มพูน
80,000
ความเข้มแข็งของ
ประสิทธิภาพผู้สูงอายุและ
ชุมชน
ศึกษาดูงาน
แผนงานสร้าง
11 โครงการครอบครัวสดใสใส่ 20,000
8,407
ความเข้มแข็งของ
ใจสุขภาพ
ชุมชน

รวม 632,000

90,442

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
กอง
สวัสดิการ
สังคม
สำนักปลัด

สำนักปลัด

ยกเลิก

สำนักปลัด

ยกเลิก

กอง
สวัสดิการ
สังคม
สำนักปลัด

กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

ยกเลิก

-583.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง
2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ คนพิการ

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
10,000
5,082

รวม

10,000

7,432

20,000

12,514

3.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ
10,000
สาธารณภัยในพื้นที่
2 โครงการฝึกอบรมชุด
200,000 163,550
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(องค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองใหม่)
รวม 210,000
3.7 แผนงานงบกลาง
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสนับสนุนกลัก
ประกันสุขภาพ สปสช.
2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
50,000

แผนงาน
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน
รักษาความ
สงบภายใน

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

หมายเหตุ

สำนักปลัด

โครงการ
เพิ่มเติม
(ตั้งจ่าย
เป็น
โครงการ
ใหม่)

ยกเลิก

163,550
งบประมาณที่
เบิกจ่าย
-

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

งบกลาง

11,260,000 11,027,300

งบกลาง

2,300,000

2,007,000

งบกลาง

20,000

18,000

งบกลาง

กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม

3

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

4

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

5

สมทบกองทุนสวัสดิการ
50,000
50,000
ชุมชนตำบลคลองใหม่
รวม 13,680,000 13,102,500

งบกลาง

หมาย
เหตุ
ยกเลิก
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แผนงานการศึกษา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน)
2 ค่าอาหารเสริม (นม)

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
465,500

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
411,560

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
แผนงาน
กอง
การศึกษา การศึกษา

แผนงาน
กอง
การศึกษา การศึกษา
3 อุดหนุนส่วนราชการ (อาหาร
1,680,000 1,413,960 แผนงาน
กอง
กลางวัน)โรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่
การศึกษา การศึกษา
ตำบล
4 โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวใน
6,000
แผนงาน
กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษา การศึกษา
5 อุดหนุนส่วนราชการเพื่อจ่าย
324,000 324,000 แผนงาน
กอง
อุดหนุนให้กับสถานศึกษาตำบล
การศึกษา การศึกษา
คลองใหม่
6 โครงการส่งเสริมศักยภาพการจัด
16,000
2,907
แผนงาน
กอง
การศึกษาพัฒนาครูผู้ช่วยครู
การศึกษา การศึกษา
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
7 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก
20,000
แผนงาน
กอง
แห่งชาติ
การศึกษา การศึกษา
8 โครงการสนับสนุนการอบรมด้าน 20,000
7,780
แผนงาน
กอง
คุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก
การศึกษา การศึกษา
นักเรียน
9 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 161,500 161,500 แผนงาน
กอง
การสนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
การศึกษา การศึกษา
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)
10 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
74,000
63,280
แผนงาน
กอง
ค่าจัดการศึกษาสำหรับศูนย์
การศึกษา การศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก
11 ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
20,000
แผนงาน
กอง
สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู
การศึกษา การศึกษา
รวม 3,737,000 2,384,987

หมาย
เหตุ

950,000

ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

-604.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
ศาสนา
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
19,136
28,527
กอง
วัฒนธรรมและ การศึกษา
งานรัฐพิธี งานวันสำคัญทาง
นันทนาการ
ราชการ
2 โครงการสืบสานประเพณีแห่
3,000
2,910 ศาสนา
กอง
วั
ฒ
นธรรมและ
เทียนจำนำพรรษา
การศึกษา
นันทนาการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

3

โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง

30,000

2,076

4

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28
กรกฎาคม, 3 มิถุนายน และ
12 สิงหาคม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
โครงการสืบสานประเพณี
สงกรานต์

25,000

-

10,000

8,746

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

50,000

-

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

5

6

รวม 137,136

กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ยกเลิก

กอง
การศึกษา

ยกเลิก

42,259

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
1 โครงการรณรงค์
10,000
8,804
แผนงาน สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
สร้างความ
ปลัด
สิ่งแวดล้อม
เข้มแข็งของ
ชุมชน
2 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ
20,000
10,899
แผนงาน สำนักงาน
(รีไซเคิล)เพื่อลดปริมาณขยะ
สร้างความ
ปลัด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม(ต่อยอด)
เข้มแข็งของ
ชุมชน
รวม 30,000
19,703

-61-

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ แผนงาน หน่วยงาน หมายเหตุ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
รับผิดชอบ
1 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าและแสง 350,000 350,000 บริหารทั่วไป สำนักปลัด กันเงิน
(หมวดค่าที่ดิน
สว่างอาคารบริการผู้สูงอายุ
(ตั้งจ่ายเป็น
และ
รายการ
ตำบลคลองใหม่
สิ่งก่อสร้าง)

2
3
4

5
6

7
8

9

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญาฯ
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

ใหม่)

10,000

-

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

ยกเลิก

200,000

-

บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

ยกเลิก

-

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

ยกเลิก

-

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

ยกเลิก

8,682

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

22,000

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

18,000

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

ค่ า ปรั บ ปรุ ง Website และค่ า 10,000
เช่ า พื ้ น ที่ Saverและ Domand
Name (ร า ย ป ี ) Website
อบต.คลองใหม่
โครงการฝึกอบรมการป้องกัน
20,000
และปราบปรานการทุจริตของ
ภาครัฐ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
150,000
งานของคณะผู้บริหารสามาชิก
สภาอบต. เลขานุการ นายก
อบต. ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง
โครงการอบรมคุณธรรมเพื่อเพิ่ม 20,000
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน
อุดหนุนจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
22,000
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอำเภอ
โครงการความพึงพอใจของผู้รับ 20,000
ริการต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ใหม่

4,815

สำนักปลัด

-62ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
10 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพสำหรับสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล
คลองใหม่
11 โครงการเราทำความดีด้วย
หัวใจ

งบประมาณ งบประมาณที่
ที่ตั้งไว้
เบิกจ่าย
7,000
-

20,000

34,432

12 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ
อันเป็นประโยชน์แก่อปท.
- ค่าตอบแทน คกก.ตรวจ
การจ้าง
- ค่าตอบแทนจนท.เลือกตั้ง
13 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ
14 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ
15 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

10,000

-

20,000
226,000

226,000

10,000

-

25,000

25,000

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

150,000

101,195

17 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

160,000
โอนเพิ่ม
100,000=
260,000
50,000

225,483

18 ค่าเบี้ยประกันภัย
19 ค่าจ้างเหมาบริการ

20 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

-

140,000 114,840
โอนเพิ่ม
100,000=
150,000
60,000 55,333.44
โอนเพิ่ม
2,000=
62,000

แผนงาน

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
บริหารงาน สำนักปลัด ยกเลิก
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

สำนักปลัด

ยกเลิก

ยกเลิก

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด

ยกเลิก

-63ลำดับ
ที่
21

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
30,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
7,800

300,000

210,789.65

23

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม
ค่าวัสดุสำนักงาน

150,000

85,479

24

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

40,000

10,255

25 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่
26 ค่าบริการโทรศัพท์

10,000

4,649

50,000

41,244.99

27 ค่าบริการสื่อสารและ
โทรคมนาคม
28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

35,000

12,692.27

80,000

2,520

29 ค่าไฟฟ้า

350,000

288,766.06

30 ค่าวัสดุอื่น

10,000

-

31 ค่าการเกษตร

30,000

-

22

โครงการ/กิจกรรม
ค่ารับรองและพิธีการ

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

สำนักปลัด

หมาย
เหตุ

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

ยกเลิก

สำนักปลัด

ยกเลิก

รวม 3,291,449 2,130,796.41

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 โครงการเราทำความดีด้วย
20,000
34,432
หัวใจ
2 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
10,000
ประชุมประชาชาคมและ
ทบทวนแผนเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รวม 30,000
34,432

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
บริหารงาน
ทั่วไป

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สำนักปลัด
สำนักปลัด

ยกเลิก

-646.3 แผนงานรักษาความสงบภายใน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณ
ที่
ที่ตั้งไว้
ที่เบิกจ่าย
1 ค่าป่วยการ อปพร.
20,000
12,200
2

ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

25,000

15,087

3

ค่าเครื่องแต่งกาย

60,000

59,706

รวม 105,000

86,993

6.4 แผนงานบริหารงานคลัง
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
2 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้
3 ค่าตอบแทนอันเป็น
ประโยชน์แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
4 เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ

งบประมาณที่ตั้งไว้ งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
300,000โอน
เพิ่ม 200,000
=500,000
20,000
17,920

แผนงาน
แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน
แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน
แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน

แผนงาน
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
สำนักปลัด

สำนักปลัด

สำนักปลัด

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กองคลัง
ยกเลิก

แผนงาน
บริหารงาน
คลัง

กองคลัง

250,000

241,600

แผนงาน
บริหารงาน
คลัง

กองคลัง

200,000

200,000

แผนงาน
บริหารงาน
คลัง

กองคลัง

กันเงิน

-65ลำดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้
15,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย
12,750

6

ค่าจ้างเหมาบริการ

15,000

2,400

7

ค่าเดินทางไปราชการ

200,000

55,612

8

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม

20,000

-

9

วัสดุสำนักงาน

105,000

106,055

10 วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000

9,988

11 วัสดุคอมพิวเตอร์

60,000

54,650

12 ค่าบริการไปรษณีย์

50,000

15,576

13 ค่าสื่อสารและ
โทรคมนาคม

5,500

3,340.01

1,450,500

719,891.01

รวม

แผนงาน

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ

แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง
แผนงาน
บริหารงาน
คลัง

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

ยกเลิก

-666.5 แผนงานเคหะและชุมชน
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ
2 ค่าตอบแทนแบบแปลน

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
280,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

280,000

กองช่าง

12,000

1,373

เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน
เคหะและ
ชุมชน

3

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

18,000

18,000

4

ค่าจ้างเหมาบริการ

200,000

10,611.98

5

ค่าเดินทางไปราชการ

70,000

10,741

6

ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม

7

ค่าวัสดุสำนักงาน

30,000

14,865

8

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

30,000

12,358

9

ค่าวัสดุก่อสร้าง

300,000

208,718.56

6,000

2,451

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

525,000

327,740

12 วัสดุเครื่องแต่งกาย

20,000

-

13 วัสดุคอมพิวเตอร์

70,000

60,350

1,548,000 945,454.12

10 ค่าเช่าทรัพย์สิน

14 ค่าไฟฟ้า

4,600,000 3,657,022.79

15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

450,000

449,231.35

16 วัสดุอื่น

160,000

150,000

17 ค่าทิ้งขยะมูลฝอย

250,000

2,390,656.15

รวม 8,569,000 8,539,573

หมาย
เหตุ
กันเงิน

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

ยกเลิก

-676.6 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่าย
ที่
ที่ตั้งไว้
1 จ้างเหมาออกแบบ รับรอง
300,000
แบบ
รวม 300,000
6.7 แผนงานงบกลาง
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
2
3
4

งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่าย
ที่ตั้งไว้
190,000 181,744
โอนเพิ่ม
2,500
=192,500
444,460 101,380
425,400 425,400

เงินสำรองจ่าย
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
สมทบกองทุนเงินทดแทน
20,000
7,600
รวม 1,082,360 716,124

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา

แผนงาน

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กองช่าง
ยกเลิก

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ

งบกลาง

ทุกกอง

งบกลาง
งบกลาง

สำนักปลัด
ทุกกอง

งบกลาง

ทุกกอง

-686.8 แผนงานการศึกษา
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ค่าจ้างเหมาบริการ

งบประมาณที่ตั้ง
ไว้
10,000

งบประมาณที่
เบิกจ่าย

แผนงาน

-

การศึกษา

2

ค่าเดินทางไปราชการ

50,000

18,162

การศึกษา

3

ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

10,000

8,725

การศึกษา

10,000
โอนเพิ่ม10,000
=20,000
20,000

10,768

การศึกษา

-

การศึกษา

4
5

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

6

ค่าไฟฟ้า

125,000

106,081.09

การศึกษา

7

ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม
เงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
ค่าน้ำมันหล่อลื่น

50,000

23,406

การศึกษา

231,000

231,000

การศึกษา

3,600

3,186

การศึกษา

10 ค่าโทรศัพท์

15,000

8,866.02

การศึกษา

11 ค่าถ่ายเอกสาร

50,000

10,272.96

การศึกษา

12 ค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ
รวม

20,000

-

การศึกษา

604,600

420,467.07

8
9

หน่วยงาน หมายเหตุ
รับผิดชอบ
กอง
ยกเลิก
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา
กอง
การศึกษา

ยกเลิก

กันเงิน

ยกเลิก

-666.9 แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ
2

งบประมาณ งบประมาณที่
เบิกจ่าย
ที่ตั้งไว้
7,600
10,000

4

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษ
ค่าตอบแทนการปฏิบัตินอก
เวลาราชการ
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

5

ค่ารับรองและพิธีการ

2,000

-

6

70,000

11,768

7

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ
ค่าวัสดุสำนักงาน

20,000

9,070

8

ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

2,000

546

9

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

5,000

-

3

150,000

150,000

3,000

-

7,000

1,600

รวม 259,000

180,584

แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สังคม
สงเคราะห์

กองสวัสดิการ
ฯ

สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์
สังคม
สงเคราะห์

ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ

หมายเหตุ

ตั้งเป็น
รายการ
ใหม่
(เพิ่มเติม)
กองสวัสดิการ กันเงิน
ยกเลิก

ยกเลิก

ยกเลิก

-70ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินวานที่สำคัญ ดังนี้
ผลการประเมินสรุปได้ว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๕๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๕๒.๙) มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ ๒๓.๑) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ ๔๘) และประกอบอาชีพรับจ้าง
(ร้อยละ ๔๐.๓)
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ในภาพรวม
หัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๙๑
๒๖.๐๐
พอใจ
๒๕๙
๗๔.๐๐
ไม่พอใจ
๐
๐
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๗๖
๒๑.๗1
พอใจ
๒๗๓
๗๘.๐๐
ไม่พอใจ
๑
๐.๓๐
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๗๕
๒๑.๔๓
พอใจ
๒๗๓
๗๘.๐๐
ไม่พอใจ
๒
๐.๕๗
รวม
๓๕๐
๑๐๐

-71แบบสอบถาม
ด้านการศึกษา
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
อื่นๆ
รวม

จำนวน(คน)
๑๒๙
๑๖๘
๒๐
๒๘
๕
๐
๓๕๐

คิดเป็นร้อยละ
36.85
48.00
5.72
8.00
1.43
0
100

จำนวน(คน)
๑๘
๑๒
๕๘
๑๔๑
๒๘
๘๗
๖
๓๕๐

คิดเป็นร้อยละ
5.14
3.42
16.60
40.28
8.00
24.85
1.71
100

ด้านอาชีพ
การศึกษา
รับราชการ
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้าง
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม

ผลการประเมินสรุปได้ว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๓๕๐ ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ ๕๒.๙) มีอายุ
ระหว่าง ๓๑-๔๐ ปี (ร้อยละ ๒๓.๑) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ร้อยละ ๔๘) และประกอบอาชีพรับจ้าง
(ร้อยละ ๔๐.๓)
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ในภาพรวม
หัวข้อที่ ๑ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๙๑
๒๖.๐๐
พอใจ
๒๕๙
๗๔.๐๐
ไม่พอใจ
๐
๐
รวม
๓๕๐
๑๐๐

-72หัวข้อที่ ๒ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๗๖
๒๑.๗1
พอใจ
๒๗๓
๗๘.๐๐
ไม่พอใจ
๑
๐.๓๐
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๓ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๗๕
๒๑.๔๓
พอใจ
๒๗๓
๗๘.๐๐
ไม่พอใจ
๒
๐.๕๗
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๔ มีการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๗๑
๒๐.๒๙
พอใจ
๒๗๗
๗๙.๑๔
ไม่พอใจ
๒
๐.๕๗
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๖๔
๑๘.๒๙
พอใจ
๒๘๓
๘๐.๘๖
ไม่พอใจ
๓
๐.๘๕
รวม
๓๕๐
๑๐๐

-73หัวข้อที่ ๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๕๘
๑๖.๕๗
พอใจ
๒๘๘
๘๒.๒๙
ไม่พอใจ
๔
๑.๑๔
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๗ ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น พบว่าประชาชน
มีความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๖๑
๑๗.๔๓
พอใจ
๒๘๖
๘๑.๗๒
ไม่พอใจ
๓
๐.๘๕
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๘ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ
ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๕๕
๑๕.๗๒
พอใจ
๒๙๒
๘๓.๔๒
ไม่พอใจ
๓
๐.๘๖
รวม
๓๕๐
๑๐๐
หัวข้อที่ ๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
จำนวน (คน)
คิดเป็นร้อยละ
พอใจมาก
๕๙
๑๖.๘๖
พอใจ
๒๙๐
๘๒.๘๖
ไม่พอใจ
๑
๐.๒๘
รวม
๓๕๐
๑๐๐
ผลการประเมินสรุปได้ว่า
ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ในภาพรวม ประชาชน
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ (คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๓)
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
................................................
๑. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น
จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
ข้อเสนอแนะ
การติดตามและประเมินผลแผนฯ ควรเสนอเป็นข้อๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก การเสนอปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่
ปี กี่เดือน ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ กำลังพัฒนา
ประเทศจึงต้องใช้งบประมาณอย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จึงควรนำเสนอในมิติด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการงานใดๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะทำให้เงิน
หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลงน้อยลง หรือหน่วยงานอื่ นมาใช้ ขอใช้เงิน
หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ควรนำเสนอเป็นเรื่องๆ หรือเป็นประเด็นๆ ให้ชัดเจน พร้อม
เสนอแนวทางการแก้ไข
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น โครงการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบล บรรลุ เ ป้ า หมายที ่ ก ำหนดเอาไว้ ใ น
แผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของโครงการทั้งหมด อาจจะส่งผลให้ถึงสิ้นปีงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบล จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ใน
แผนพัฒ นาท้องถิ่น ได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึง พอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่ส ามารถ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

