


คํานํา 
 

 กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทํา “คูมือการติดตามและประเมินผล           
การจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” ข้ึน โดยเปนผลจากโครงการ
วาจางสถาบันวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการ     
วางระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 เนื้อหาสาระคูมือเลมนี้มีประโยชนเพื่อใชเปนแนวทางการติดตามและประเมินผลการ
จัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนมาตรฐานเดียวกัน ชวยให
มองเห็นระบบการติดตามและประเมินผล ต้ังแตการประเมินตนเอง หนาที่ของหนวยประสานแผน
ทองถิ่นในระดับจังหวัด (M & E unit) และหนาที่การติดตามและประเมินผลของสวนกลางโดยผาน
จังหวัด การแนะนําการจัดทําแผนใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2548 นอกจากนี้ยังสงเสริมใหมีการเตรียมขอมูลเบื้องตนเพื่อสอดรับกับโครงการ
เชื่อมโยงขอมูลแผนพัฒนาของทุกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแสดงความคิดเห็น เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรูและเพิ่มขีดความสามารถในการนําขอมูลระหวางทองถิ่นดวยกันมาใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 หวังอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้ จะมีประโยชนในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะชวยเพิ่มความรู
เกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลตนเองในการวางแผน กระตุนใหทั้งผูบริหารทองถิ่นและผูปฏิบัติ
ใหความสําคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกําหนด “แผนพัฒนาทองถิ่น” และเปนเครื่องมือ   
ทีใ่ชกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

  (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 



สารบัญ 
         หนา 

คํานํา 
สารบัญ 

บทนํา 1 

 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 5 

     ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ควรรู 
 ลกัษณะทัว่ไปของระบบติดตามและประเมินผล 6 

 องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 6 

 ความเปนระบบติดตามและประเมนิผล 8 

 หนาทีข่องหนวยติดตามและประเมนิผล 9 

 แผนการบรหิารราชการแผนดินตามมตคิณะรัฐมนตรี 13 

วนัที่  12  เมษายน  2548 

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 การขจัดความยากจน 14 

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 การการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 16 

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 การปรบัโครงสรางเศรษฐกจิใหสมดุลและแขงขนัได 20 

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 4 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ   29 

 สิ่งแวดลอม  

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 33 

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 6 การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหาร    37 

 จัดการบานเมืองที่ดี  

 ประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 7 การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ      40 

 ประชาสังคม  

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 8 การรกัษาความมั่นคงของรัฐ 42 

 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 9 ยุทธศาสตรรองรับการเปลีย่นแปลงและพลวัตโลก 45 

 แบบรายงาน และคําอธิบาย 47 

 แบบที่ 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่น 49 

 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาํเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 57 



สารบัญ 
          หนา 

 

 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาํเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร 68 

 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของ 80 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานของ 84 

  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

ภาคผนวก 

 ตัวอยางการติดตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

บทนํา 
 

 จากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดสงเสริมใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ มีอิสระในการบริหารจัดการทองถิ่นของตนเองดังเห็นไดจาก
กฎหมายฉบับตางๆ อาทิเชน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   

พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและอํานาจหนาที่ตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งในดาน
โครงสรางพื้นฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดาน
การบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

 อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่เพิ่มมากขึ้น แตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล          
มีความโปรงใส และเกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน “แผนพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งในปจจุบันได
ปรับเปลี่ยนเปน “แผนยุทธศาสตร” อันเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึง่ที่จะทําใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว จึงจําเปนตองมีการกําหนดแผนสามารถ
ตอบสนองตอการทาํงานเพื่อพัฒนาทองถิ่นและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย 

 ดวยเหตุที่การวางแผนมีความสําคัญ 5 ประการคือ (1) เปนการลดความไมแนนอนและ
ปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (2) ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหมๆ      
เขามาในองคกร (3) ทําใหการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายที่ปรารถนา (4) เปนการลด
ความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน และ (5) ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงาน ดังนั้น   

การวางแผนจึงกอใหเกิดประโยชนดังนี้คือ ทําใหการดําเนินงานบรรลุจุดมุงหมาย เปนการประหยัด     
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ลดความไมแนนอนใชเปนเกณฑในการควบคุม สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค พัฒนา
แรงจูงใจ พฒันาการแขงขัน และทําใหเกิดการประสานงานที่ดี 

 ดังนั้น การวางแผนจึงเปน “การพิจารณา และกําหนดแนวทางปฏบัิติงานใหบรรลุเปาหมายที่
ปรารถนา เปรียบเสมือนเปนสะพานเชื่อมโยงระหวางปจจุบัน และอนาคต (Where we are to 

where we want to) เปนการคาดการณส่ิงที่ยังไมเกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทาง
สติปญญาที่พิจารณา กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐานการตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู 
และการคาดคะเนอยางใชดุลยพินิจ ฉะนั้นจึงกลาวไดวา “การวางแผนคือ ความพยายามที่เปน
ระบบ  (System  attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีที่สุดสําหรับอนาคต เพื่อให
องคการบรรลุผลที่ปรารถนา” 

 จากที่กลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีแผนพัฒนาทองถิ่นที่ดี
เทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นได  ก็ไมสามารถที่จะบง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเปนตัวบงชี้วา ผล
จากการดําเนินงานเปนไปตามหรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชใน
การปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 

1.1   ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผน 

 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ดําเนินการอยูโดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มา เพื่อใหขอมูลปอนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ  ปญหาที่กําลังเผชิญอยู  
และประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลัก
ของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ
ของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือ
ระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายที่ไดรับประโยชนจากโครงการ 
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 ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแลว  จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ใชตนทุน (cost-effective)  ดําเนินงานดานตางๆ ยกตัวอยางเชน การใหขอมูลปอนกลับเกี่ยวกบัการ
บรรลุเปาหมายของโครงการตางๆ, การระบุปญหาที่เกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา,  
การติดตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย, การติดตามดูประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของสวนตางๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 

 โดยสวนใหญแลวผูบริหารโครงการมักจะไมใหความสําคัญกับการวางระบบติดตาม  

โครงการ เนื่องจากวาเปนสิ่งที่ตองใชเทคนิคเชิงวิชาการคอนขางสูง จึงปลอยใหเปนหนาที่ของ
หนวยงานระดับสูงกวาเปนผูดําเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายสูง  และกอใหเกิดความยุงยาก 
ซับซอนในทางปฏิบัติ อยางไรก็ตามในความเปนจริงแลวข้ึนอยูกับความจําเปนและทรัพยากรที่มีอยู
ในแตละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการวางระบบติดตามไมจําเปนที่จะตองแบกรับภาระ
ตนทุนที่สูงหรือมีความซับซอนแตอยางใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงาน ชั่วคราว 
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหนาที่จัดทํารายงานการติดตามประจําไตรมาส หรือในบางโครงการ
อาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจํานวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทําการศึกษาติดตาม  

เพื่อจะเลือกใชวิธีติดตามที่กอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุนสูงสุด  

 ในสวนของ “การประเมินผล” นั้น เปนสิ่งหนึ่งที่จําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับ
การติดตาม เพราะผลที่ไดจากการประเมินจะใชในการปรับปรุง แกไข การขยายขอบเขต หรือการยุติ
การดําเนินการซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการประเมิน  การประเมนิผลแผนงานจึงเปนสิ่งที่จะบงชี้
วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการที่ได
ดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม อีกทั้ง
การติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากร 
(งบประมาณ) เพียงใด  ซ่ึงผลที่ ไดจากการติดตามและประเมินผลถือเปนขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) ที่สามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากนี้ การประเมินผลยัง
ถือเปนกระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวม
อยางเปนระบบ มีความเที่ยงตรง เปนปรนัย เชื่อถือได 
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ระบบติดตามและประเมินผลแผน 

การพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวา  
ระบบติดตามและประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบ
อ่ืน ๆ ทีเ่กิดข้ึนกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหาร
แผน และจะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลฯ 
คร้ังนี้จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มตนของระบบ 

การติดตามวาเริ่มจากการไดรับทรัพยากรไปเพื่อดําเนินงาน โดยจะมุงเนนการติดตามการใชทรัพยากร
เมื่อเทียบกับเวลา (input  monitoring) และการติดตามความกาวหนาของผลการดําเนินงานเมื่อ
เทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเปนการ
สรางระบบเพื่อที่จะนําไปสูการปรับปรุงแกไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อใหงานดําเนินตอไปจนจบ

ระบบการจดัทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสังคม/ทองถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวัฒนธรรม 

ปจจัยนาํเขา 
- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 

- บุคลากร 
- ทรัพยากรอืน่ 

กระบวนการ 
- การใชทรัพยากร 
- การดําเนนิการตามแผน 

- การบริหารแผน 

ผลผลิต
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนในเชิงรูปธรรม 

ผลลัพธ 
- ความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนเมื่อเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/เปาหมาย 

ระบบติดตาม (Monitoring)

- Input Monitoring 

- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation)

- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย
ของแผน 

- การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินในภาพรวม 
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ตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินวาเมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในสวนของผลผลิต (output) 

และผลลัพธ  (outcome) วาเปนไปตามที่ต้ังเปาหมายหรือเปนไปตามวัตถุประสงคทีก่าํหนดไวลวงหนา
เพียงใด อยางไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะไดรับผลกระทบจากการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
นั่นคือ ถาไดแผนปฏิบัติการที่สอดคลองและเอื้อตอการติดตามและประเมินผล ก็จะทําใหระบบ
ติดตามและประเมินผลทําหนาที่ของระบบไปได หากแตแผนไมเอ้ือตอการติดตาม เชน ขาดความ
ชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไมไดยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทําใหระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยรวมดังกลาวมีปญหาได  

2.1   ลักษณะทั่วไปของระบบติดตามและประเมินผล 

 ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือในปจจุบัน
เรียกวา “แผนยุทธศาสตร” จะสามารถติดตามแผนการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรทีไ่ดกําหนดไวได
โดยจะปรากฏในรูปแบบของรายงานในทุกชวงของแผนยุทธศาสตร  โดยขอมูลที่ไดจะถูกสงไปยัง 
“หนวยติดตามและประเมินผล” หรือ M&E Unit (Monitoring And Evaluation Unit) ซึ่งไดแก 
“องคการบริหารสวนจังหวัด” ที่จะเปนศูนยกลางในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการติดตาม 

และจากการประเมินผล รวมตลอดจนเปนศูนยกลางในการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของจังหวัด 

นอกจากนี้ยังทําหนาที่เปน “ระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early Warning System) วาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีแผนยุทธศาสตรที่ดีหรือไมอยางไร องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไวเพียงใด การดําเนินการตามแผนที่เกิดข้ึนเปนอยางไร เพื่อ
ประโยชนตอการปรับปรุงใหผลบรรลุผลไดในทุกชวงของแผนตอไปในอนาคต  

2.2   องคประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล 

 ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่นครั้งนี้ ประกอบไปดวย
องคประกอบ 3 สวนหลัก คือ สวนของปจจัยนําเขา (Input) สวนของกระบวนการติดตาม (Process) 

และสวนของการประเมินผลผลลัพธ (Output, Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได ดังนี้ 
 1. สวนปจจัยนําเขา (Input) คือ ปจจัยที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง “มี” เพื่อ
นําเขาสูระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันไดแก แผนยุทธศาสตร 
ผูประเมิน ผูถกูประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่มีอยูแลว 
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จะถูกสงเขาสู องคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งเปน หนวยติดตามและประเมินผล (M&E   UNIT) เพื่อ
เปนการรวบรวมฐานขอมูลขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งจังหวัดไวโดยบทบาทของ  M&E UNIT 

ตอปจจัยนําเขาก็คือ การเปนผูวิเคราะหแผนยุทธศาสตร ซ่ึงเครื่องมือที่ใชในการประเมินแผนยุทธ
ศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยตนเองครั้งนี้ ไดแก แบบรายงานแบบที่ 1 แบบชวย
กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนการทบทวนวาการ
จัดทําแผนไดใชกระบวนการครบทุกขั้นตอนหรือ อยางไร 
 2. สวนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผน  

ยุทธศาสตรของทองถิ่น ทั้งในระดับองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวน
ตําบล ซึ่งไดกําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม–ธันวาคม) ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม–มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน–มิถุนายน) และไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม–กันยายน)ในแต
ละป โดยการติดตามดังกลาว เปนการติดตามผลขั้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผน
ยุทธศาสตรวาเปนไปตามแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นที่ไดกําหนดไวหรือไม ในรูปแบบของการ
รายงานเขาสูสวนกลาง โดยมีองคการบริหารสวนจังหวัด เปนหนวยในการประสานแผนทองถิ่นใน
ระดับจังหวัด ซ่ึงในการติดตามในขั้นตอนนี้เปนชวงที่ทําใหทราบวา แผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวดี
หรือไมสามารถวัดไดจริงหรือเปลา นอกจากนี้ การติดตามในทุกชวงของแผนยังสามารถเปน  

“สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” (Early  Warning  System) วาแผนยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวสามารถ
ไปตามเปาหมายที่ ต้ังไวไดหรือไม เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนที่กําหนดไวได ซ่ึงการรวบรวมขอมูล
ในรูปแบบรายงานสู  M&E   Unit หรือองคการบริหารสวนจังหวัดนี้ โดยการติดตามครั้งนี้ เครือ่งมอืที่
ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก แบบรายงานแบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งประกอบไปดวยการติดตามการดาํเนินงานของโครงการ และ
การเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใชจายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 3. สวนของการประเมินผลลัพธ (Output, Goal) เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรือ
อาจถูกเรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อส้ินสุดการดําเนินงานของ
แผนยุทธศาสตร ที่ผานมาในแตละป ผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม รวมทั้ง
จัดทํารายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตรไปสู M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเปนหนวยในการ
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รวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล เพื่อเปนประโยชนสําหรับ บุคลากร หนวยงาน และองคกรที่
เกี่ยวของได และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นในแผนตอไปในอนาคต  โดย
เครื่องมือที่ใชในการประเมินผลลัพธ  ไดแก แบบรายงานแบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร โดยมีเนื้อหาที่สําคัญในการประเมินไดแก ความพึงพอใจของผูที่
เกี่ยวของ ตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงาน
แบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 

2.3   ความเปนระบบของการติดตามและประเมินผล 

 จากองคประกอบของระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขางตน สามารถแสดงใหเห็นถึงความเปนระบบ  (Systematic) ของรายงานในระบบติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ได 2 ระดับใหญ คือ ระดับองคการบริหารสวนจงัหวดั 
(อบจ.) ซึ่งจะเปน  M&E  Unit  ระดับจังหวัด  และระดับเทศบาล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)  
ซึ่งจะมีหนวยติดตามและประเมินดวยตนเอง Self Assesstment Unit เพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
และสงขอมูลใหกับ M&E Unit ขององคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งนี้องคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) จะตองมีบทบาทหลัก 3 บทบาท คือ บทบาทในการเปนผูรวบรวมขอมูลขาวสาร (Data 

base) 2 บทบาทเปนนักวิเคราะหโครงการ (Project Analyst) และ 3 บทบาทการเปนผูเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร (Strategic Linkage)  
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M&E UNIT

องคการบริหารสวนจังหวัด 
                รายงาน 

ฝายติดตามและประเมินผลแผน 

องคการบริหารสวนจังหวดั 

ระบบการประเมินตนเอง 

เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 

เทศบาล 

ระบบการประเมินตนเอง 

เทศบาล 

ระบบการประเมิน
ตนเอง  
อบต. 

  รายงาน   รายงาน    รายงาน 

  รายงาน 

ระบบการประเมิน
ตนเอง  
อบต. 

แผนภาพแสดงความเปนระบบ Systematic ของการรายงาน 

ในระบบการติดตามจากทองถิ่นสู M&E Unit ระดับจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4   หนาที่ของหนวยติดตาม และประเมินผล (M&E Unit) 

 จากระบบดงักลาว  จะเห็นวา หนวยติดตามและประเมินผล  หรือ   M&E   Unit ม ี2 ระดับ
คือ ระดับบนหรือ ระดับจังหวัด และระดับลาง หรือระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้หนวย
ติดตามและประเมินผลจะมีหนาที่หลัก ๆ ดวยกัน 3 ประการคือ 
 1) หนาที่ในการจัดทําฐานขอมูล (Database) ซึ่งมีเปนหนาที่ในการรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนงานตาง ๆ โดย 
  - ในระดับลาง ซึ่งไดแก อบต. และเทศบาล หนวยติดตามและประเมินผลควรมี
หนาที่โดยตรงในการเก็บและรวบรวมขอมูลในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการตางๆ และการ
ดําเนินงานตามแผนงานที่ไดมีการระบุเอาไว ตามแบบรายงานที่กําหนด แลวจัดทําเปนรายงาน
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ภายในเพื่อใหองคกรของตนเองไดรับรู รับทราบถึงระดับความสําเร็จของแผนงาน  เพื่อใช
ประกอบการตัดสินใจในอนาคต  นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลในระดับนี้ก็ควรจะมี
หนาที่ในการสงตอขอมูลไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบน เพื่อใชประโยชนตอไปดวย 
  - ในระดับบน คือ อบจ. หนวยติดตามและประเมินผล จะเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล 
ของหนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางเขาไวดวยกัน และจัดทําเปนฐานขอมูลที่รวมศูนย ณ 

จุด ๆ เดียว นอกจากนั้น ก็ควรจะทําเปนรายงานขอมูลในภาพรวมของการดําเนินงานตามแผนงาน
ในระดับจังหวัดเพื่อแจกจายทั้งหนวยงานภายใน และ องคกรปกครองสวนทองถิ่นในระดับลางลงไป
เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในอนาคต 

 2) หนาที่ในการวิเคราะหโครงการและตรวจสอบความถูกตอง (Project analysis 

and validation) เมื่อไดมีการรวบรวมขอมูลแลว การวิเคราะหขอมูลก็เปนหนาที่ตอมาโดยการ
วิเคราะหขอมูลนี้ โดย 
  - ในระดับลาง  หนวยติดตามและประเมินผลจะวิเคราะหขอมูลของตนเองในเรือ่ง
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการและการดําเนินงานตามแผนงาน ทิศทางของโครงการวาได
ดําเนินงานตามแผนงานทิศทางของโครงการวาไดดําเนินการไปตามเปาหมายหรือแผนงานที่ไดระบุ
ไวหรือไมแลวจัดทําเปนรายงานเพื่อการรับรูเปนการภายในนอกจากนั้นยังจัดสงรายงานฉบับ
ดังกลาวไปยังหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบนดวย 
  - ในระดับบน หนวยติดตามและประเมินผลจะมีหนาที่ในการวิเคราะหตนเองและ
รวบรวมรายงานการวิเคราะหโครงการจากหนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางเพื่อวิเคราะห
ถึงความเชื่อมโยงของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่น และวิเคราะหถึงการดําเนินงานทั้งหมดใน
ระดับยุทธศาสตรภาพรวมทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและรายงานการวิเคราะหของ
หนวยติดตามและประเมินผลในระดับลางโดยหนวยติดตามและประเมินผลในระดับบนควรมีการ
ออกพื้นที่ไปตรวจสอบหรือเลือกตรวจสอบหนวยติดตามและประเมินในระดับลางเปนจุดๆ 
นอกจากนี้ หนวยติดตามและประเมินผลยังควรทําหนาที่เปนผูใหคําแนะนําหนวยติดตามและ
ประเมินผลในระดับลางที่อาจจะยังไมมีความสามารถในการทําหนาที่ติดตามและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพมากนัก 
 3) หนาที่ในการเชื่อมโยงกลยุทธ (Strategic Linkage) ลักษณะหนาที่ในสวนนี้จะ
เปนการประสานกันทั้งในระดับลางและระดับบนจะเกี่ยวของกับการประสานงาน และการจัดการ
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ประชุมของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการทํางานเพื่อใหรับรูถึงสถานการณ และความเปนไปของโครงการ
และการดําเนินงานตามแผนงานวา ควรจะมีการแกไขและควรดําเนินการเพิ่มเติมในเรื่องใด 

นอกจากนั้น หนวยติดตามและประเมินผลยังควรทบทวนงานที่ไดทํามาในชวงกอนหนาโดยการ
จัดทําในรูปของรายงานประจําป 

แผนภาพ 

หนาที่หลักของหนวยติดตามและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําฐานขอมูล 
(Database) 

การวิเคราะหโครงการ 
(Project Analysis) 

การเชื่อมโยงกลยทุธ 
(Strategic linkage) 

หนาที่หลักของหนวย
ติดตามและประเมินผล

(M&E Unit) 
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แผนการบริหารราชการแผนดิน 
 

 ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบและแนวทางใน
การจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชในการบริหารราชการแผนดินตลอด
ระยะเวลาสี่ป เพื่อนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลา 4 ป 
(พ.ศ. 2548 – 2551) และทุกสวนราชการจะไปดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจาํปตอไป 
 แผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 

มสีาระสําคัญบนพื้นฐานหลักการที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวตอรัฐสภา เมือ่วนัที ่
23 มนีาคม 2548 ประกอบดวย ประเด็นยุทธศาสตร 9 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การขจัดความยากจน 

 2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
  4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 *5. การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 *8. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 *9. ยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 

 ยุทธศาสตรทั้ง 9 ประเด็นจะชวยสรางความชัดเจนและกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของสวนราชการตางๆ ไปในแนวทางและเปาหมายเดียวกัน ทั้งนี้ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับภารกิจ
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นโดยตรงมี 6 ยุทธศาสตร ไดแก 1. การขจัดความยากจน          

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได       
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6. การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 7. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
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 สวนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตองเกี่ยวของโดยตรงมี 7 ยุทธศาสตร 
โดยเพิ่มยุทธศาสตรที่ 8 การรักษาความมั่นคงของรัฐ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหง อยางไร
ก็ดี องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรรับทราบและศึกษาทั้ง 9 ยุทธศาสตร ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 
การขจัดความยากจน 
 เพื่อใหสามารถขจัดความยากจนของประเทศใหหมดสิ้นไป โดยบูรณาการการบริหาร
จัดการงบประมาณ และการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจนทั้งระบบต้ังแตบุคคล ชุมชน และ
ประเทศ ประกอบดวยประเด็นยุทธศาสตรหลัก 3 ประการ คือ 
 1. ระดับประเทศ เปนยุทธศาสตรที่เนนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยจัดที่ดิน 

ทาํกิน พรอมสาธารณปูโภคและแหลงน้ําใหเกษตรกร การรักษาเสถียรภาพดานราคาโดยการบริหาร
จัดการดานการผลิต การแปรรูปและการตลาด ตลอดจนสรางระบบการคุมครองทางสังคมใหแก
แรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตรใหทัว่ถึง 
 2. ระดับชุมชน ใหความสําคัญกับการสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการแกไข
ปญหา บริหารจัดการพัฒนาองคความรู และภูมิปญญาทองถิ่น โดยเสริมสรางขบวนการตัดสินใจที่
ตอบสนองความตองการทีแ่ทจริงของทองถิ่น 

 3. ระดับบุคคล ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเชิงรุกเพื่อใหคนยากจนมีทางเลือก
ในการประกอบอาชีพทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่มั่นคงและมีรายไดเพิ่มข้ึน มีโอกาส
เขาถึงบริการดานการศึกษา การเรียนรูและแหลงทุน ไดรับการแกไขปญหาหนี้สินอยางเปนธรรม 

รวมทั้งสงเสริมกระบวนการเรียนรูตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ระดับประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ที่ดิน และพัฒนากลไกการ
จัดการเศรษฐกิจและการบริการดานสังคมที่จําเปนตอการสรางอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกคนยากจน 
1) พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและดินอยางบูรณาการ 
2) พัฒนาระบบบริหารการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 

3) พัฒนากลไกในการบริหารจัดการเพื่อสรางผลตอบแทนที่เปนธรรมแกเกษตรกร 
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กลยุทธหลัก 
1. บูรณาการการบริหารจัดการขอมูล งบประมาณ และการปฏิบัติ การแกไขปญหาความยากจน
ทัง้ระบบตั้งแตบุคคล ชุมชน และประเทศ 

2. เรงรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ที่ดิน การจัดที่ทาํกิน และที่อยูอาศัย พรอมสาธารณูปโภค และปรับปรุง
คุณภาพดินใหทั่วถึงและเพียงพอ 

3. พัฒนาระบบบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้ง 25 ลุมน้ํา และระบบชลประทาน ตลอดจนบอ
น้ําในนาไรใหแกเกษตรกรอยางทั่วถึง 

4. สรางกลไกการบริหารจัดการดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยรัฐเปนผูเชื่อมโยง
ทางดานตลาดทุนและตลาดสินคาในรูปแบบนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) รวมทั้งจัดต้ังระบบ
บริหารจัดการสินคาเกษตร เพื่อสรางเสถียรภาพดานราคา และใหเกษตรกรไดรับผลตอบแทนอยาง
เปนธรรม 

5. สรางระบบคุมครองทางสังคม โดยขยายขอบเขตการประกันสังคมใหครอบคลุมแรงงานนอก
ระบบและแรงงานภาคเกษตร รวมทั้งสงเสริมการระดมเงนิออมเพื่อสวัสดิการของชุมชน 

6. เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมและการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมใหกับคน
ยากจน 

ข. ระดับชุมชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เสริมสรางขบวนการชุมชนเขมแข็งและเชื่อมโยงประโยชนจากปจจัย
แวดลอม โดยชุมชนจะไดรับการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและไดรับโอกาสในการเขาถึงแหลง
เงินทุนเพื่อแกไขปญหาของชุมชนเอง 
กลยุทธหลัก 
1. ยกระดับกองทุนหมูบานที่มีความพรอมใหเปนธนาคารหมูบาน 

2. เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเนนขบวนการมีสวน
รวมของชุมชนในการรวมกันแกไขปญหาความยากจนรวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในลักษณะ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สําหรับกิจกรรมที่เปนความตองการขัน้พื้นฐานของชุมชน 

3. จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากรใหครบทุกหมูบานและชุมชน เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ
ขีดความสามารถของชุมชนใหสามารถแกไขปญหาทองถิ่นดวยตนเอง 
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4. พัฒนาองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง
ยั่งยืน โดยใชขบวนการวิสาหกิจชุมชน สินคา OTOP เพื่อสรางมูลคาใหแกผลิตภัณฑของชมุชน 

และมีความสอดคลองกับความตองการของตลาด 

5. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ผลิตสินคาเกษตร เชน โรงสีชุมชน โรงปุยอินทรียชุมชน และเครื่องจักรกลเกษตรขั้นพื้นฐาน 

เปนตน 
ค. ระดับบุคคล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนยากจนไดรับโอกาสในการเขาสูทุน ที่ทํากิน และไดรับการ
พฒันาความรูเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 

กลยุทธหลัก 
1. จัดคาราวานแกจนที่ใหบริการ และคําแนะนํา เพื่อสรางโอกาส และทางเลือกในการประกอบ
อาชีพ และเสริมสรางทักษะตางๆ รวมถึงการศึกษาและสาธารณสุข 

2. ขยายโอกาสเขาสูทุนผานระบบการแปลงสินทรัพยเปนทุน พรอมทั้งเสริมสรางกลไกที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อรองรับการดําเนินงานใหคนจนมีแหลงเงินทุนในการผลิตและมีความมั่นคงใน
อาชีพ 

3. เรงรัดแกไขหนี้สินของเกษตรกรอยางตอเนื่องและเปนธรรม ทั้งหนี้สินที่เกิดจากโครงการของรัฐ
และหนี้สินนอกระบบ 

4. สงเสริมกระบวนการเรียนรู การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน การทํา
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม เพื่อสรางความมั่นคงทางดานอาหาร และการดํารงชีวิตใน
ระดับครัวเรือน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากร เศรษฐกิจ และสังคมในอนาคต จะตองใหความสําคัญกับการสรางคนใหมีความรู           
มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ครอบครัวอบอุน มีวัฒนธรรม มีสภาพแวดลอมที่ดี มีสังคมที่สันติ และ
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เอื้ออาทร ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคน
ใหมคีวามรูคูคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อใหคนมีศักยภาพและความสามารถใน
การแขงขัน ปรับตัวรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหมรวมทั้งมีคานิยมและพฤติกรรม
ที่เหมาะสม อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชนตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพ
มาตรฐาน เพื่อลดภาระรายจายดานการรักษาพยาบาลของรัฐ เสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสินของประชาชน และทําใหผูดอยโอกาส ผูประกอบอาชีพ และเกษตรกรรายยอย ไดรับ
การคุมครองทางสังคม รวมทั้งเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคา
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ก. การสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาคนใหมีความรูคูคุณธรรมและจริยธรรม 

เตรียมความพรอมใหสอดคลองกับการพัฒนาและการแขงขันของประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดีมีคุณภาพ มีศักยภาพ 

ความสามารถในการแขงขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู 
กลยุทธหลัก 
1. เรงรัดการปฏิรูปการศึกษา บุคลากร และขบวนการเรียนการสอนทุกรูปแบบทั้งในและนอก
ระบบที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตลอดจนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับวิถีชีวิตใน
แตละทองถิ่น 

2. จัดคาราวานเสริมสรางเด็ก เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาใหมีความรู 
จริยธรรม เร่ิมต้ังแตเด็กแรกเกิด และใหความสําคัญแกการสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ครอบครัวอบอุน ปลูกฝงความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 

3. สรางสภาพแวดลอมแหลงเรียนรู การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมใหม ที่เอ้ือตอการเรียนรูแบบ
บูรณาการทั้งในและนอกระบบโดยสงเสริมนิสัยรักการอานตั้งแตเด็กจนตลอดชีวิตและสราง
แหลงบริการองคความรูอยางสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของทองถิ่นทั่วประเทศ รวมทั้ง
กิจกรรมทางดานสังคม  ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา 

4. พัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐ ผูประกอบการ และสถาบันการศึกษาในการผลิตและ
พัฒนากําลังคนฝมือแรงงานอยางเปนระบบในทุกระดับ รวมทั้งสรางสิ่งจูงใจใหมีการเรียนใน
สายอาชีวศึกษามากขึ้น 
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5. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยระบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการจัดต้ังกองทุนให
กูยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต การใหสิทธิประโยชนทางภาษี การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ข. การอนุรักษ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปญญาใหเกิดประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ใหคนไทยมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทย 
และวัฒนธรรมไทยบนความเขาใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชน สังคม มีความ
สมานฉันทและสันติสุข 
กลยุทธหลัก 
1. สรางภูมิคุมกันทางสังคมแกเยาวชนไทยใหมีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรตอผูอ่ืน ปลูกจิตสํานึก 
คานิยม และคุณคาความเปนไทย และความเขาใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ตลอดจน
การรูเทาทันสังคมโลก 

2. พัฒนาแหลงเรียนรู องคความรูและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและ
สรางสรรคงานศิลประดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ รวมทั้งการตอยอดภูมิ
ปญญา และการสรางนวัตกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรมในกลุมเยาวชนและศิลปนรุนใหม โดย
เพิ่มบทบาทสถาบันศาสนาและภาคีความรวมมือตางๆ 

3. สรางสิ่งจูงใจใหภาครัฐและเอกชนสงเสริมคุณคาทางวัฒนธรรมและเอกลักษณไทย 
ค.  การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชนอยางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทย
และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
กลยุทธหลัก 
1. เพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาท และปฏิรูประบบบริหารจัดการทาง
การแพทยและสาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและครบวงจรทั้งการวิจัยและพัฒนา การสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคอุบัติใหม การรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ 
ตลอดจนการคุมครองผูบริโภคโดยใหครอบคลุมทุกกลุมอายุ 

2. เสริมสรางคนไทยแข็งแรง ใหลด ละ เลิกพฤติกรรมกลุมเสี่ยงตอสุขภาพ สงเสริมการออกกําลัง
กายและดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งนํามาตรการภาษีการบริโภคสินคาที่มีอันตรายตอสุขภาพ
มากระตุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคล 
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3. พัฒนา ถายทอด และคุมครองภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบาน การแพทย
ทางเลือกและสมุนไพร 

4. สงเสริมการกีฬาเพื่อสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ สรางนิสัยรัก
การกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

ง.  การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สังคมไทยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและ
ส่ิงแวดลอมที่ดี  สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 

กลยุทธหลัก 
1. สนับสนุนใหประชาชนเปนเจาของที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ทัง้ในกลุมผูมีรายไดนอย รายไดปานกลาง 
โดยมีกลไกทางดานการเงิน และการคุมครองผูบริโภค รวมทั้งเนนการพัฒนาสภาพแวดลอมใน
ชุมชนใหนาอยู 

2. ปองกันและปราบปรามผูมีอิทธิพลโดยใชมาตรการทางสังคม และกระบวนการมีสวนรวมของ
ชุมชนควบคูไปกับมาตรการทางกฎหมายและบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใหสามารถกลับไปใช
ชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข 

3. สรางหลักประกันความเสมอภาคและศักด์ิศรีของความเปนมนุษยแกประชาชนทุกกลุม 

โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส รวมทั้งขจัดกระบวนการคามนุษย และการละเมิดสิทธิทกุรูปแบบ 

4. สงเสริมความรูและอาชีพใหสตรีสามารถพึ่งตนเองได 
5. สงเสริมการคุมครองทางสังคมแกผูที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบและผูที่ไดรับผลกระทบจาก
ปญหาสังคมโดยชุมชนมีบทบาทรวม 

จ.  การเตรียมความพรอมแกสังคมเพื่อใหผูสูงอายุเปนทรัพยากรที่มีคุณคาของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ผูสูงอายุมีสุขภาพดี ทั้งรางกายและจิตใจ มีหลักประกันดานรายได 
และคงความเปนทรัพยากรที่มีคุณคา 
กลยุทธหลัก 
1. สรางความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมกันพัฒนาศักยภาพ และคุมครอง
สมาชิกทุกชวงวัยอยางเปนองครวม 
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2. ฟนฟูคานิยมที่สงเสริมการอยูรวมกันของคนตางวัยและเปดโอกาสใหผูสูงอายุนําความรูและ
ประสบการณมาทําประโยชนเพื่อสังคมและสรางรายได รวมถึงระบบคลังสมอง 

3. สงเสริมการออมและสรางหลักประกันดานรายไดในชวงวัยทํางานอยางตอเนื่อง รวมทั้งการ
เพิ่มโอกาสในการทํางานของผูสูงอายุ 

4. สรางและขยายโอกาสในการเขาถึงหลักประกันทางสังคมขั้นพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุ 
ฉ. การพัฒนากรุงเทพมหานครใหเปนเมืองที่แข็งแรงและนาอยู 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี    

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและมีโครงสรางพื้นฐานที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมเมือง 
กลยุทธหลัก 
1. สรางระบบการเดินทางที่สะดวกสบาย คลองตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดคาใชจาย 
2. สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ไดเรียนโรงเรียนดี ใกลบาน 

3. สรางสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ปลอดยา และปลอดอบายมุข 
4. สงเสริมใหคนกรุงเทพมหานคร มีสุขภาพที่แข็งแรงและมีครอบครัวที่อบอุนรวมถึงผูสูงอายุ
ไดรับการดูแลที่ดีข้ึน 

5. พัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพของกรุงเทพมหานครใหสวยงาม เปนศูนยกลางการคา
บริการระดบันานาชาติและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมือง 

6. ปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะ และมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร 
(Bangkok Green and Clean) 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 
 เพื่อใหการปรับโครงสรางเศรษฐกิจเปนกลไกในการขับเคลื่อนสังคมไทยใหกาวสู
เศรษฐกิจที่มี  สมรรถนะสูง สมดุลและเอื้อตอการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั้งในมิติความ
เขมแข็งและความยั่งยืนควบคูกัน โดยใหความสําคัญตอการพัฒนาคน องคความรู นวัตกรรมและ
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
ครอบคลุมประเดน็ยุทธศาสตรที่สําคัญ ไดแก 
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 การปรับโครงสรางภาค  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลคาผลผลิตการเกษตรใหมีบทบาท
การขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมีคุณภาพ 

 การปรับโครงสรางภาคการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลคาผลผลิตการเกษตร
ใหมบีทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งและมีคุณภาพ 

 การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม  โดยอาศัยเครือขายวิสาหกิจเปนเครื่องมือ  
ใชกระบวนการผลิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับ
ความสามารถวิสาหกิจทุกกลุม โดยมุงเนนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและวิสาหกิจชุมชน 
 การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา  โดยยึดหลักการสราง
มูลคาเพิ่ม บริการที่มีมาตรฐาน คํานึงถึงเอกลักษณทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ภายใตการ
บริหารจัดการอยางยั่งยืน การปรับโครงสรางเศรษฐกิจดําเนินไปบนฐานความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่เขมแข็ง การพัฒนาระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ จะตองรักษาวินัยและเสถียรภาพทางการเงินและการคลัง 
สรางตลาดเงินและตลาดทุน ใหมีความเขมแข็ง รวมทั้งการพัฒนาระบบขอมูลและการวิเคราะห
สถานการณเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดต้ังศูนย Economic Intelligence เพื่อสนับสนุนการวางแผน
และการดําเนินยุทธศาสตร และการตัดสินใจของรัฐบาล 
ก. การปรับโครงสรางภาคเกษตร 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรและรายไดเกษตรกร 
กลยุทธหลัก 
1. สรางมูลคาใหแกสินคาเกษตร (Value Creation) 

 1.1 สงเสริมการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพควบคูกับภูมิปญญาทองถิ่นและ
กระบวนการบมเพาะวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลคาสินคา 

 1.2 สงเสริมและพัฒนาการเพิ่มมูลคา มาตรฐานสินคา โดยใหความสําคัญกับการสรางความ
มั่นคงดานอาหารและการนําผลผลิตเกษตรไปผลิตเปนพลังงานทดแทน เชน ปาลมน้ํามัน 

มันสําปะหลัง ออย  เปนตน 

 1.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของสินคาเกษตรที่มีมาตรฐานคุณภาพ ศักยภาพทาง
การตลาดสูงและมีโอกาสเพิ่มมูลคา เชน ยางพารา การเลี้ยงโค กระบือ ปศุสัตว และ   
การเพาะเลี้ยงชายฝง ขาวหอมมะลิ ผลิตภัณฑมันสําปะหลัง และการยกระดับมาตรฐาน
สินคาสงออก เชน ขาวหอมมะลิ เปนตน 
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 1.4 ถายทอดเทคโนโลยี ขยายตลาด และใหสิทธิประโยชนในการลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

โดยใหความสําคัญกับผลิตภัณฑชีวภาพและสมุนไพร 
2. สงเสริมการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรตามระบบความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) โดย
พัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบรับรองคุณภาพและผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยตอ
สารพิษ รวมทั้งสงเสริมระบบเกษตรอินทรีย 

3. สงเสริมและวางระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการใชที่ดินเพื่อกําหนด
พืน้ที่เกษตรกรรมที่เหมาะสมกับระบบชลประทาน 

4. ฟนฟูแหลงปาธรรมชาติในลุมน้ํา เพื่อกักเก็บและลดความเสี่ยงดานภัยธรรมชาติทั้งภัยแลงและ
อุทกภัยเปนรายลุมน้ํา 

5. สงเสริมและสรางเครือขายการเรียนรูดานเทคโนโลยีการเกษตรทั้งจากศูนยศึกษาตาม
พระราชดําริและโครงการตามแนวพระราชดําริ 

6. พัฒนาและฟนฟูสภาพดิน รวมทั้งกําหนดมาตรการและโครงการเพื่อรักษาสภาพหนาดิน เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรทั้งในระบบเกษตรอนิทรียและระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

7. กําหนดกลไกทางดานการบริหารจัดการสินคาเกษตรเปนรายสินคาเพื่อสรางเสถียรภาพทาง
ราคาของสินคาเกษตร และใหเกษตรกรไดรับราคาผลผลิตที่เปนธรรม 

8. ใหมีกลไกการปรับเปล่ียนและเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของสินคาเกษตรที่ไดรับผลกระทบ
จากการเปดเสรีทางการคาและการเปลี่ยนแปลงของเงื่อนไขขอตกลงระหวางประเทศ 

9. สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร เพื่อใหเกิดแนวทางในการนําไปสูขบวนการวิสาหกิจชุมชน 

และสนับสนุนสหกรณที่มีความเขมแข็งแลว ใหพัฒนาเขาสูการลงทุนธุรกิจการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน 

10. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางการเกษตรในดานการขนสง เก็บรักษา และรวบรวมผลผลิต
หลังการเก็บเกี่ยว 

ข. การปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ปรับโครงสรางอุตสาหกรรมทั้งระบบ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ในการแขงขัน 
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กลยุทธหลัก 
1. สนับสนุนการใชวัตถุดิบในประเทศและการเพิ่มมูลคาสินคา โดยเนนกลุมอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพและกลุมโอกาสใหม รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพกลุมอุตสาหกรรมที่ออนแอ 

2. พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน เชน ปโตรเคมี เหล็ก และอุตสาหกรรมสนับสนุนใหมีความแข็งแรง
เพื่อรองรับอุตสาหกรรมตอเนื่องและลดการพึ่งพาการนําเขา 

3. พัฒนาระบบสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยการพัฒนาทักษะและ
ความรูของบุคลากรใหสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรมทั้งบุคลากรระดับพื้นฐาน
วิชาชีพเฉพาะ และบุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

4. พัฒนาปจจัยดานโครงสรางพื้นฐานใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ เชน ระบบสงเสริมและบมเพาะ
ธุรกิจใหมระบบขอมูลการเชื่อมโยง เทคโนโลยีสะอาด 

5. ปรับโครงสรางเพื่อเตรียมความพรอมและสรางโอกาสใหกับภาคอุตสาหกรรมที่ไมสามารถ
แขงขันได หรือไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และขอตกลงระหวางประเทศ 

6. พัฒนาการรวมกลุมอุตสาหกรรม (Cluster) และสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของภาคอุตสาหกรรมโดยใหสิทธิประโยชนจูงใจการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีการปรับโครงสรางเพื่อสรางมูลคาเพิ่มภายในประเทศ เชน อาหาร แฟชั่น 

ยานยนต อิเล็กทรอนิกส เครื่องใชไฟฟา พลังงาน การสรางสรรค และการออกแบบ 

7. เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในภาคอุตสาหกรรม และสงเสริมอุตสาหกรรมที่สรางมูลคา
ทางเศรษฐกิจแตใชพลังงานต่ํา 

8. เพิ่มประสิทธิภาพ และมูลคาผลผลิตของ SMEs และวิสาหกิจชุมชนบนฐานความรูทั้งดานการ
พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนานวัตกรรมดานการผลิตและการตลาด รวมทั้ง
สรางเครือขายเชื่อมโยงธุรกิจในทุกระดับ 

9. พัฒนาสมรรถนะผูประกอบการเดิมเพื่อใหสามารถปรับตัวและใชความรูใหม ๆ สําหรับการ
ประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเขาถึงแหลงทุนและบริการตาง ๆ รวมทั้งสราง
ผูประกอบการใหมโดยการพัฒนาทักษะความรูในการประกอบการ และการสนับสนุนดวย
มาตรการทางการเงินและขอมูลทางธุรกิจ 

ค.  การปรับโครงสรางการทองเที่ยว การบริการ และการคา 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ธุรกิจการทองเที่ยว การบริการ และการคาเปนตัวขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สรางงาน  สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน โดยมีการแขงขันอยางเปนธรรม 

ภายใตการบริหารจัดการอยางยั่งยืน 
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กลยุทธหลัก 
1. พัฒนา ฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม และแหลงทองเที่ยวใหม ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ 
วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษยสรางขึ้น ใหมีคุณภาพพรอมทั้งสงเสริมกิจกรรมใหมๆ 
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาการทองเที่ยวและบริการดานการทองเที่ยว 

2. ดําเนินมาตรการเชิงรุกในการรักษาตลาดเดิม และสรางตลาดใหม 
3. พัฒนา ยกระดับมาตรฐานการใหบริการ และปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยวทั้งในดานบุคลากร 
โครงสราง พืน้ฐาน และความปลอดภัย 

4. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถิ่น และสถาบันการศึกษาในการรักษา
ทรัพยากรทางการทองเที่ยว 

5. สงเสริมใหคนไทยทองเที่ยวในประเทศโดยการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ
และตรงตามความตองการของคนไทย 

6. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ โดยสรางเครือขายความเชื่อมโยงธุรกิจพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการใหบริการ แสวงหาลูทางการตลาดใหม ๆ ในกลุมธุรกิจตาง ๆ เชน บริการสุขภาพ 

การศึกษานานาชาติ การจัดประชุมและสัมมนานานาชาติ การขนสงทางอากาศ การซอม
เครื่องบิน บริการที่เกี่ยวของกับการเดินเรือ การถายทําภาพยนตร และการพัฒนาซอฟตแวร 

7. เสริมสรางประสิทธิภาพ และมาตรฐานระบบประกันภัยในประเทศใหสามารถรองรับการ
ประกันภัยตอ 

8. พฒันาโครงสรางและปจจัยสนับสนุนในการประกอบธุรกิจคาสง-คาปลีก 
9. พัฒนาระบบการคาใหเขาสูมาตรฐานสากลและเปนธรรมสําหรับผูประกอบการทุกระดับ 

รวมทั้งสรางฐานความรูและทัศนคติของผูประกอบธุรกิจและบุคลากรใหเปนมืออาชีพดานการ
บริหารจัดการ 

10. บริหารการตลาดสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเชิงรุก โดยสงเสริมการตลาดและพัฒนาระบบ
ตลาดจริงและตลาดสินคาเกษตรลวงหนาใหมีประสิทธิภาพรวมทั้งสรางเสถียรภาพราคาดวย
การบริหารอุปสงคและอุปทาน 

11. สงเสริมและพัฒนาระบบคลังสินคา ไซโล และหองเย็น รวมทั้งเครื่องมือทางการตลาดอื่น ๆ ให
เอื้อตอระบบการคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ 
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12. สงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมทั้ง
สรางตราสัญลักษณสินคาเกษตรของไทย 

13. รวมมือกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันในตางประเทศ เพื่อสรางอํานาจตอรองราคาสินคาเกษตร
ในตลาดโลกใหเปนธรรม 

14. สนับสนุนใหใชกลไกพิเศษทางดานการคา รวมทั้งความรวมมือกับผูผลิตสินคาชนิดเดียวกันใน
ตางประเทศเพื่อสงเสริมการสงออกสินคาเกษตร 

15. เสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูตลาดรวมทั้งการพัฒนาสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการคา (Trade Facilitation) และการสงเสริมการใชเทคโนโลยีในการ
ประกอบธุรกิจ พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

16. ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม รวมทั้งมาตรการปกปอง
ผลประโยชนทางการคาและรักษาสิทธิในทรัพยสินทางปญญา 

17. สรางโอกาสใหผูประกอบการเขาถึงแหลงเงินทุน สนับสนุนบริการการเงินเพื่อการสงออก 
รวมทั้งนําระบบประกันภัยมาบริหารความเสี่ยงในการไมไดรับเงินคาสินคาจากการสงออก 
(Trade Credit Insurance) 

18. จัดระบบโครงสรางและการบริหารการนําเขาใหมีประสิทธิภาพ 

19. พัฒนาระบบการตลาดภายในประเทศใหสินคาไทยเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน รวมทั้งสราง
จิตสํานึกใหผูบริโภคใชสินคาที่ผลิตภายในประเทศ และเลือกใชสินคาที่มีมาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย 

ง.  การบริหารการเงิน การคลัง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  รักษาวินยัและเสถียรภาพทางการเงินการคลัง พัฒนาตลาดเงิน และ
ตลาดทุน มีความมั่นคงและโปรงใสสามารถเปนกลไกระดมทุน และจัดสรรเงินทุนใหแกระบบ
เศรษฐกิจไดอยางทั่วถึง รวมทั้งเครื่องมือทางการคลังสนับสนุนยุทธศาสตรเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 
กลยุทธหลัก 
1. รักษาวินัยการเงินการคลังระดับมหภาคของประเทศ โดยบริหารการจัดเก็บภาษี รายได 
รายจาย ทรัพยสินและหนี้สินของรัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนธรรม 

2. จัดหาแหลงเงินทุนที่เหมาะสมเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
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3. สรางความเขมแข็งและโปรงใสใหกับตลาดเงิน พรอมกับสนับสนุนใหองคกรธุรกิจและประชาชน
ในทุกภาคของประเทศมีโอกาสและชองทางที่จะเขาถึงแหลงทุนตาง ๆ ได 

4. พัฒนาตลาดทุน ทั้งตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้ ใหเปนแหลงระดมทุนระยะยาวของ
องคกรธุรกิจทุกขนาด 

5. สงเสริมการออมของประเทศ รวมทั้งการสรางวินัยในการใชจายของภาคครัวเรือนใหอยูใน
ระดับที่เหมาะสม 

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการเงินการคลังเชิงรุก 
7. สนับสนุนและเปนที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลังและการบญัชีใหแกผูวาราชการ CEO 

8. สงเสริมใหสถาบันการเงินและตลาดเงินทุน มีธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล 
จ.  วิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยใชฐานความรู
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธหลัก 
1. ผลักดันการวิจัยพัฒนา และขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศทั้งระบบ โดยสนับสนนุการทาํวจิยั
พื้นฐาน เชน เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร รวมทั้งนาโน
เทคโนโลยี 

2. จัดต้ังและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บุคลากรกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เชน ศูนยแหงความเปนเลิศ อุทยานวิทยาศาสตร ศูนยนาโน
เทคโนโลยี และศูนยบมเพาะธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยพื้นฐาน และการใหบริการทางวิทยาศาสตร
ไปสูภูมภิาคเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในระยะยาว 

3. สงเสริมการตอยอดภูมิปญญา และความเปนไทยที่สอดคลองกับความตองการของสาขาการ
ผลิตและบริการที่มีศักยภาพ 

4. ผลักดันใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาของคนไทยทั้งในและนอกประเทศ และ
สงเสริมใหนําทรัพยสินทางปญญาไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง 

5. สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค งานวิจัย และนวัตกรรมใหม ๆ 
ทีเ่ปนประโยชน 

6. พัฒนาระบบบริหารดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีเอกภาพทั้งระดับนโยบายและปฏิบัติ 

และใหมีการติดตามประเมินผลอยางใกลชิด 
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ฉ.  การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาระบบบริหารจัดการขนสงสินคา (โลจิสติกส) ใหมีประสิทธิภาพ 

คุณภาพ และ ทันเวลา สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงการผลิตจากทองถิ่น
ไปสูตลาดและผูบริโภคในทุกระดับ รวมทั้งการลดตนทุนในทุกข้ันตอนของการกระจายสินคา 
กลยุทธหลัก 
1. ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการที่ชองการคาหลัก และพัฒนาชองทางการคาที่มีศักยภาพ
เปนเครือขายสากล (Global Destination Network)  

2. พัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงศูนยรวบรวมและกระจายสินคา (Hub and Spokes) ภายในประเทศ
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถใชประโยชนสูงสุด 

3. พัฒนาเสนทางขนสงและโลจิสติกสระดับภูมิภาค บนเสนทางการคาหลักเชื่อมโยงในประเทศ
กับภูมิภาค (Regional  Transport  and  Logistics  Corridor) 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลและการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐ  เอกชน  และ
ผูใชบริการและสงเสริมใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําธุรกิจ 

5. สงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานโลจิสติกสที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการ
ของธุรกิจโลจิสติกส ทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ 

6. สงเสริมธุรกิจและพัฒนามาตรฐานการใหบริการของผูใหบริการโลจิสติกส รวมทั้งสนับสนุนให
วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมหันมาใชบริการโลจิสติกส 

7. พัฒนาระบบและมาตรฐานในการอํานวยความสะดวกทางการคาผานชายแดนในภูมิภาค 

(Trade & Transit Facilitation) 

8. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโลจิสติกสอยางมีประสิทธิภาพและได
มาตรฐานสากล 

ช. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับโครงสรางการขนสงผูโดยสารและสินคาจากการใชรถยนตขนาดเล็กมาเปนระบบขนสง
ดวยระบบรางและการขนสงทางน้ํา ควบคูกับการวางเครือขายขนสงแบบผสมผสาน (Multimodal) 

2. ปรับโครงสรางระบบเครือขายการขนสงพลังงาน ไดแก ทอน้ํามัน ทอกาซธรรมชาติ และสายสง
ไฟฟาใหมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการขนสงน้ํามันและกาซธรรมชาติดวยเครือขายระบบทอ 

3. พัฒนาและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานการขนสงของประเทศใหไดมาตรฐานความปลอดภัย 
ความมั่นคงและการใชประโยชนเพิ่มข้ึน 

4. ประสานความรวมมือระบบขนสงกับประเทศเพื่อนบาน 

5. เพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารใหทันสมัย ทั่วถึง และราคาเปนธรรม 

6. พัฒนากาซธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี อุตสาหกรรม
ตอเนื่อง 

7. เพิ่มการใชโครงสรางพื้นฐานดานพลังงานที่มีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ 

8. เพิ่มขีดความสามารถในการจัดหา และเรงสํารวจแหลงพลังงานในประเทศและจากแหลง
ประเทศใกลเคียงเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศ 

9. ประสานความรวมมือกับประเทศในภูมิภาค และเรงรัดการเจรจาทําความตกลงในการพัฒนา
แหลงพลังงานในพื้นที่ทับซอน 

10. สงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานอาชีวภาพ และพลังงานทางเลือกอื่น ๆ  เชน พลังงาน
แสงอาทิตย 

11. สงเสริมการใชพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เชน เอทานอลไบโอดีเซล และกาซ
ธรรมชาติสําหรับยานยนต (NGV) เพื่อทดแทนน้ํามัน 

12. พัฒนาศูนยกลางการคาพลังงานในภูมิภาค (Energy Hub) 

13. เตรียมความพรอมในการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ และพัฒนาการใชพลังงาน
ทดแทนอื่น ๆ เพื่อผลิตกระแสไฟฟาในประเทศไทย 

ซ. การพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  รัฐวิสาหกิจเปนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งมีความ
มัน่คงทางการเงิน สามารถระดมทุนเพื่อการลงทุนโดยไมเปนภาระของรฐับาล 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับปรุงการบริหาร การแปลงสภาพเปนบริษัท หรือระดมทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
2. สรางความเขมแข็งใหแกกลไกการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวของกับการบริการโครงสรางพื้นฐาน 

3. จัดต้ังบรรษัทรัฐวิสาหกิจแหงชาติข้ึนเปนองคกรกลางเพื่อดูแลการพัฒนาบริหารจัดการและการ
พัฒนารัฐวิสาหกิจอยางเปนระบบและตอเนื่องโดยจะอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจแหงชาติ 

ฌ. การพัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินยุทธศาสตรชาติ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล 
กลยุทธหลัก 
พัฒนาระบบขอมูล องคความรู และการวิเคราะหสถานการณทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใชในการ
ตัดสินใจของรัฐบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 

การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ประเทศไทยมีการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยการผลิตเพื่อสนองความตองการใน
การบริโภค เปนจํานวนมาก สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
และความยั่งยืนของประเทศ จึงจําเปนตองเสริมสรางใหเกิดความสมดุลระหวางการใชประโยชนกับ
การอนุรักษและทดแทนอยางเหมาะสม เพื่อคืนความสมบูรณใหกับธรรมชาติ มีฐานทรัพยากรเพื่อ
การผลิตและสรางรายไดใหกับประชาชนทั้งในรุนปจจุบันและรุนตอไปอยางตอเนื่อง ควบคูไปกับการ
คุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ ฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ บริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําขาดแคลน 

น้ําทวม และคุณภาพน้ํา รวมทั้งการควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง 
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยดําเนินการภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชน
ทองถิ่นเพื่อใหเกิดความรวมมือและเปนพลังในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของประเทศสูความยั่งยืน 
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ก.  การสรางสมดุลของการใชประโยชนและการอนุรักษเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทรัพยากรชายฝง ทรัพยากรประมง ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ 

และความหลากหลายทางชีวภาพคงความอุดมสมบูรณ และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 

รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรที่ดินของรัฐเพื่อการใชประโยชนของประชาชนอยางเหมาะสม 

กลยุทธหลัก 
1. กําหนดพื้นที่คุมครองที่สําคัญและมีความเปราะบางเชิงนิเวศที่หามการใชประโยชนทาง
เศรษฐกิจ โดยเด็ดขาด ยกเวนที่จําเปนอยางยิ่งและเพื่อความมั่นคง 

2. จัดทําแนวเขตปาอนุรักษที่ชัดเจนและปองกันรักษาปาเชิงรุก 
3. จัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศและใชระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตรและขอมูล
ดาวเทียมเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ 

4. พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อุทยานทางบกและทางทะเล ภายใตขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ 

5. เพิ่มความสมบูรณและพื้นที่ปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติ ปาชายเลน และทรัพยากรชายฝง 
รวมทั้งการปองกันไฟปา 

6. ควบคุมการใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย 
7. จัดทําผังเมืองในระดับประเทศ ระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ที่บูรณาการรวมกับการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

8. สํารวจ สอบสวนสิทธิ์การครอบครองใชประโยชนที่ดินและใหสิทธิทาํกินแกราษฎรที่อยูอาศัยใน
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่เสื่อมโทรม รวมทั้งบริหารจัดการที่ดินของรัฐใหเกิดการใชประโยชน
อยางเหมาะสม 

ข.  การคุมครองและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการคุมครองและพัฒนานํามาใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 

กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาองคความรูและฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปญญาทองถิ่น และการ   
จดทะเบียนเพื่อคุมครองพนัธุกรรมพืชของชุมชนทองถิ่น 
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2. จัดทําฐานขอมูลและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศและระดับ
ชุมชน รวมทั้งพื้นที่ลุมน้ํา 

3. วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณคาการใชทรัพยากรชีวภาพเชิงพาณิชย 
ค.  การฟนฟูทรัพยากรดินและใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทรัพยากรดินมีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเกษตร 
กลยุทธหลัก 
1. ยุติการเผาในพื้นที่โลงและทําลายหนาดิน 

2. ใชมาตรการจูงใจ และมาตรการทางการเงินการคลัง เพื่อลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 
3. ฟนฟูและปองกันการชะลางพังทลายของดิน โดยการใชระบบอนุรักษดินและน้ํา และการปลูก
หญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

4. สรางองคความรูและเผยแพรเทคโนโลยีในการฟนฟูบํารุงดิน รวมทั้งพัฒนาเครือขายเกษตรกร
อาสาสมัคร 

5. สงเสริมการผลิตและการใชปุยชีวภาพและปุยอินทรีย 
ง.  การบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  บริหารจัดการน้ําเพื่อปองกันและแกไขปญหาน้ําขาดแคลน น้ําทวม 

และคุณภาพน้ํา รวมทั้งการแกไขปญหาความยากจน โดยการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและเอกชน 
กลยุทธหลัก 
1. จัดทําระบบการบริหารจัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ  และสรางความเปนเอกภาพในกลไกการ
บริหารจัดการน้ําของประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลเพียงพอตอความตองการ รวมทั้งปองกันอุทกภัย 
รักษาคุณภาพน้ํา และการจัดการน้ําระหวางประเทศ 

2. เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนดวยการพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา และวางระบบกระจายน้ําให
ทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งการพัฒนาและฟนฟูประปาผิวดินและบาดาล 

3. จัดทําฝายแมว (check dam) เพื่อชะลอน้ํา เสริมความชุมชื้น เพื่อความสมบูรณของปา และ
ดักตะกอน โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

4. จัดใหมีแนวปองกันตลิ่งในพื้นที่ที่มีปญหาการกัดเซาะรุนแรง 
5. เสริมสรางความปลอดภัยใหกับเข่ือน และอางเก็บน้ําที่มีอยู เพื่อปองกันไมใหเกิดความเสียหาย
หากเกิดภัยพิบัติ 
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6. พฒันาระบบฐานขอมูลและระบบการพยากรณ เตือนภัยที่เกี่ยวกับน้ํา ทีเ่ปนปจจุบันและทันสมัย 
7. จัดระบบการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

8. สรางจิตสํานึกและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชน้ําอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

จ.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของเอกชน
และชุมชนทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  บริหารจัดการ และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ยั่งยืนภายใตการมีสวนรวมของเอกชนและชุมชนทองถิ่น 
กลยุทธหลัก 
1. ใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลรักษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พรอมทั้ง
สรางองคความรูและศักยภาพการบริหารจัดการใหกับชุมชนและบุคลากรของรฐัในทองถิ่น 

2. ขยายพื้นที่และปรับปรุงมาตรฐานการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนทองถิ่น 
ฉ.  การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ําเสีย ฝุนละออง กาซ กลิ่น และเสียง 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ปองกันและควบคุมมลพิษใหอยูในระดับมาตรฐาน เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธหลัก 
1. รัฐเปนผูนําในการซื้อสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม โดยใหมีกฎระเบียบรองรับ 

2. ใหมีการจัดเก็บคาบริการและจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่น โดยจัดใหมีส่ิงจูงใจ 
และการพัฒนาบุคลากร องคความรู รวมทั้งกฎระเบียบ เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. สนับสนุนการลดและการนํากากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหมต้ังแตแหลงกําเนิดรวมทั้งใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการบริหารจัดการระบบกํากับการขนสงกากอุตสาหกรรม 

4. สนับสนุนใหมีการรวมกลุมธุรกิจชุมชน และเอกชนในการจัดการและเพิ่มมูลคาขยะอยางครบ
วงจร เพื่อนํากลับมาใชใหเกิดประโยชนไดมากที่สุด และเหลือเปนภาระในการกําจัดนอยที่สุด 

5. สรางแรงจูงใจดวยการใชมาตรการทางการเงินการคลังที่เอื้อประโยชนแกผูผลิตสินคาที่ทําจาก
วัสดุใชแลว หรือวัสดุที่กําจัดหรือยอยสลายไดงาย 

6. ปองกันไมใหประเทศไทยเปนแหลงรับขยะของเสียและกากพิษอุตสาหกรรมโดยออกกฎหมาย
ควบคุมการนําเขาสินคาที่กอใหเกิดของเสียอันตราย  
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7. สงเสริมและสนับสนุนการบํารุงรักษาเครื่องยนต การใชเชื้อเพลิงสะอาดและการใชรถยนตใหม
ที่มมีลพิษตํ่า 

8. ควบคุมผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่เกิดจากสถานประกอบการพลังงาน เชน โรงไฟฟา คลัง
น้าํมัน โรงกลั่นน้ํามัน ใหเปนไปตามเกณฑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 

การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
 การดําเนินการนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทยภายใต
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกในปจจุบัน จะเปนไปในลักษณะเชิงรุกอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและรักษาผลประโยชนของประเทศ โดยอาศัยการตางประเทศและการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการเสริมนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของรฐับาล โดยเฉพาะอยางยิ่งการสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบานและกลุมอาเซียน รวมทั้งการเสริมสรางการยอมรับและความเชื่อมั่นของตางประเทศตอไทย 
และสรางความสัมพันธลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศและกลุมประเทศที่มีบทบาท
สําคัญของโลก ตลอดจนยึดมั่นตอพันธกรณีและขอผูกพันตาง ๆ ตามที่ทําไวในเวทีระหวางประเทศ 

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศจะสอดคลองกับการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยประสานจัดทําขอตกลงการการคาเสรีกับประเทศตางๆ เสริมสรางบทบาทนําที่
สรางสรรคของผูแทนไทยในการเจรจาการคาและเศรษฐกิจระหวางประเทศ ตลอดจนเพิ่มโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรและองคความรูในตางประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของเศรษฐกิจ
ไทย และพัฒนาศักยภาพของไทยใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค นอกจากนั้นจะมีการ
สานตอการดําเนินงานการทูตเพื่อประชาชนที่เนนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในภารกิจ
ดานตางประเทศ 
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ก.  การดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ไทยมีบทบาทและเปนที่ยอมรับในเวทีโลก 
กลยุทธหลัก 
1. ดําเนินนโยบายการทูตที่กาวไปขางหนาในภูมิภาคตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภูมิภาคใหมๆ 
อาทิ แอฟริกา ลาตินอเมริกา 

2. ดําเนินกลยุทธเพื่อสรางการเปนหุนสวนเพื่อพัฒนากับนานาประเทศ และมีนโยบายเพื่อให
ความชวยเหลือระหวางประเทศ 

3. ใชการทูตวัฒนธรรมเพื่อเสริมสรางภาพลักษณและกระชับความสัมพันธระหวางประเทศ 

4. ประชาสัมพันธชี้แจงนโยบายและขอมูลของประเทศไทย พรอมทั้งพัฒนาเครือขายสื่อมวลชน
กับเพื่อนบานและประเทศที่มีความสําคัญ 

5. พัฒนากฎหมายและกฎระเบียบสนับสนุนการดําเนินนโยบายตางประเทศเชิงรุก 
ข.  การสงเสริมความสัมพันธกับนานาประเทศ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สงเสริมความสัมพันธในมิติตางๆ ทั้งในกลุมประเทศเพื่อนบาน     

อนุภูมภิาคในเอเชีย อาเซียน และเอเชียตลอดจนหุนสวนทางยุทธศาสตรที่สําคัญ 

กลยุทธหลัก 
1. เสริมสรางความเชื่อมั่นและความไวเนื้อเชื่อใจในระดับผูนํา 
2. เสริมสรางกลไกเครือขายในการผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจ และสังคมกับประเทศ 

เพื่อนบาน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงความชวยเหลือการดําเนินยุทธศาสตรการ
พัฒนาพื้นที่รวมกัน (JDS) และพื้นที่ทับซอน (JDA) ใหเกิดการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
ตลอดจนปองกันและแกไขปญหาปญหาขอพิพาทเขตแดน 

3. สรางกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพื่อกํากับดูแล ผลักดันการดําเนินงานความรวมมือกับ
ประเทศเพื่อนบาน 

4. ผลักดันความรวมมือภายในอนุภูมภิาคเอเชีย โดยการเจรจาหารือ (Dialogue) และแลกเปลี่ยน
ความรวมมือดานการศึกษาและวัฒนธรรมกับประเทศอิสลามใหมากขึ้น 

5. เรงรัดมาตรการโครงการความรวมมือตางๆ เพื่อสรางประชาคมอาเซียนทั้งดานเศรษฐกิจ   
ความมั่นคง และสังคมวัฒนธรรมอันเปนพื้นฐานไปสูประชาคมเอเชียตะวันออก 
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6. เดินหนาการเชื่อมอาเซียนสูโลกภายนอก และเปนหุนสวนกับ Dialogue Partner รวมทั้งมี
บทบาทนําใน ASEAN Regional Forum 

7. ใช ACD เปนฐานในการดําเนินความสัมพันธเชิงรุกกับประเทศในเอเชีย โดยสงเสริมการแลกเปลี่ยน
ความเห็น โดยเฉพาะในระดับผูกําหนดนโยบาย และผลักดันความคืบหนาของมิติโครงการ
ความรวมมือในกรอบ ACD  

8. ใชมิติความรวมมือ มาตรการชวยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกันระหวางอาเซียน +3 และ
การเมืองผลักดันใหเกิดความคืบหนาของตลาดพันธบัตรเอเชีย 

9. รักษาและสานตอความรวมมือในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรกับ P5 และประเทศสมาชิก 
OECD เพิ่มบทบาทในการเปนหุนสวนเพื่อการพัฒนากับพันธมิตรสําคัญ โดยใชกลไกการทูต
เชิงรุกดานเศรษฐกิจ 

10. ใชกลไก JC,JTC และการหารือทวิภาคี เพื่อสงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคากับ
ประเทศคูคาสําคัญ 

ค. การสงเสริมความรวมมือภายใตกรอบพหุภาคี และการสรางบทบาทไทยในเวทีโลก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประเทศไทยจะยึดมั่นตอพันธกรณีของไทยตอกฎบัตรสหประชาชาติ 
กฎหมายระหวางประเทศกรอบความรวมมือตาง ๆ ที่ไทยเปนสมาชิก รวมทั้งจะมุงสานตอการเพิ่ม
บทบาทของไทยในเวทีตาง ๆ 
กลยุทธหลัก 
1. เพิ่มบทบาทของไทยและสนับสนุนใหไทยดํารงตําแหนงในกรอบสหประชาชาติ และ
เสริมสรางบทบาทของไทยและความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 

2. เพิ่มบทบาทของไทยในฐานะหุนสวนเพื่อการพฒันาและผูใหความชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม 

3. สงเสริมสิทธิมนุษยชนในมิติความมั่นคงของมนุษย ในเวทีระหวางประเทศรวมทั้งสนับสนุน  

การดําเนินงานของของหนวยงานภายในประเทศในเรื่องนี้ 
4. แสวงหาและใหความรวมมือกับนานาชาติในการสงเสริมและรักษาสันติภาพการลดอาวุธ    
การตอตานการกอการรายสากล การฟอกเงิน การปราบปรามอาชญากรรมขามชาติ และการ
ปองกันแกไขปญหาขามชาติที่สําคัญ ๆ เชน โรคติดตอ การคามนุษย การจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

5. เสริมสรางความรูความเขาใจและประโยชนที่ไทยจะไดรับจากความรวมมือพหุภาคี 
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6. ผลักดันใหไทยเปนศูนยการประชุมระหวางประเทศและเปนที่ต้ังของสํานักงานองคการระหวาง
ประเทศ 

ง.  เศรษฐกิจระหวางประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีบทบาทนําในการพัฒนา
เศรษฐกิจในภูมิภาค การคาระหวางประเทศขยายตัวตอเนื่อง และมียุทธศาสตรเชิงรุกดานการคา
ระหวางประเทศ 
กลยุทธหลัก 
1. เจรจาจัดทําเขตการคาเสรี เปดตลาดสําหรับสินคาบริการของไทยในเชิงรุกทั้งในตลาดเดิมและ
ตลาดใหม เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคในตางประเทศโดยตรงมากขึ้น รวมทั้งปกปองรักษาผลประโยชน
ทางการคา สงเสริมการคาและใชสิทธิประโยชนทางการคา กับประเทศที่มี FTA 

2. รวมมือกับนานาประเทศในการสรางเสถียรภาพดานราคาและเพิ่มมูลคาสินคาสงออก 
3. เสริมสรางบทบาทนําที่สรางสรรคของผูแทนไทยในการเจรจาการคาและเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ และการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการปกปองรักษาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
แสวงหาความรวมมือที่สนับสนุนการเขาถึงทรัพยากร วัตถุดิบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
และองคความรูในตางประเทศ 

4. เสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจในกรอบภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (APEC)และกรอบเอเชีย-
ยุโรป (ASEM) 

5. เพิ่มบทบาทไทยใน WTO  

จ.  การทูตเพื่อประชาชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  คนไทยมีความเขาใจและมีสวนรวมในนโยบายตางประเทศ และเกิด
ความภูมใิจตอสถานะและบทบาทของไทยในประชาคมโลก 
กลยุทธหลัก 
1. ใชนโยบายการทูตเพื่อประชาชนผานโครงการบัวแกวสัญจร กงสุลสัญจร อาเซียนสัญจร 
2. สรางความเขมแข็งของชุมชนไทยในตางแดนเพื่อสวนเสริมและรักษาผลประโยชน  ของคนไทย 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 

การพัฒนากฎหมายและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 รากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมที่มีความมั่นคง
และมั่งค่ังอยางยั่งยืน คือการปรับปรุงตัวบทกฎหมายใหทันสมัย สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัตนและมีความครบถวนตามนโยบายของรัฐ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให
ประชาชนไดรับความเสมอภาคและเปนธรรม สามารถเขาถึงและใชประโยชนจากกระบวนการ
ยุติธรรมไดอยางรวดเร็วมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ การพัฒนาระบบราชการใหมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการสงเสริม
ระบบธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม เสริมสรางความความเชื่อมั่น เชื่อถือของประชาชนใน
กลไกการดําเนินงานของภาคเอกชนและภาครัฐในทุกระดับ โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มุงเนน
ประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ 

ก.  การปรับปรุงกฎหมาย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  กฎหมายมีความสมบูรณครบถวนตามนโยบายของรัฐและบุคลากร
ทางกฎหมายภาครัฐมีขีดความสามารถเพิ่มข้ึน 
กลยุทธหลัก 
1. เรงรัดการพัฒนากฎหมายใหเอ้ือตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทาง
เศรษฐกิจ การสงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน และ
การปองกันการทุจริตโดยจัดใหมีการจัดทําแผนพัฒนากฎหมาย 

2. เรงรัดพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของราชการ 
และความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ข.  การปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของรัฐ 
กลยุทธหลัก 
1. ใหมีการบังคับใชกฎหมายเพื่อสรางความสงบเรียบรอยในสังคม 

2. พัฒนาระบบอํานวยความยุติธรรมใหแกประชาชนอยางเสมอภาค ทัว่ถึง รวดเร็ว และเปนธรรม 

3. สนับสนุนและเสริมสรางกระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
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4. สรางความรูความเขาใจในสิทธิเสรีภาพและหนาที่ของประชาชน รวมทั้งการมีสวนรวมใน
กระบวนการยุติธรรม 

5. สรางระบบคุมครองและใหความชวยเหลือผูที่ถูกละเมิดสิทธิทั้งทางแพงและทางอาญาอยางมี
ประสิทธิภาพและทัว่ถึง 

ค.  การพัฒนาระบบราชการ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบริการของ
หนวยงานภาครัฐ และการบริหารงานภาครัฐไดรับการยกระดับไปสูความเปนเลิศเพิ่มมากขึ้น 
กลยุทธหลัก 
1. ปรับปรุงรูปแบบการทํางาน อํานวยความสะดวก ลดข้ันตอนและกระบวนการทํางาน ขยายการ
ใหบริการประชาชน อาทิ ศูนยบริการรวม และระบบบริการอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 

2. ปรับปรุงศักยภาพของหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนคลองตัว สามารถตอบสนองตอการ
แกปญหาเรงดวนหรือเหตุการณวิกฤติของประเทศได 

3. ปรับโครงสรางสวนราชการและระบบบริหารงานใหมีความทันสมัยเพื่อรองรับตอยุทธศาสตร
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิผล โดย 
3.1 สรางหนวยงานและกลไกรูปแบบใหมในการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรของรัฐบาล 
3.2 ทบทวนโอนถายภารกิจงานและบุคลากรไปยังหนวยงานที่ไมใชสวนราชการ   เชน องคกร
มหาชน หนวยงานรูปแบบพิเศษ และภาคเอกชน 

3.3 ปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ รวมทั้งการพิทกัษระบบคุณธรรม 

3.4 ปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางและการเบิกจายเงินแผนดินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
3.5 ปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณใหเปนกลไกสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอยางมี
ประสิทธิภาพ และโปรงใสตามมาตรฐานสากล 

3.6 ปรับปรุงระบบตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการใหมีความเขมแข็ง 
3.7 วางระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

4. บูรณาการการทํางานทั้งแนวดิ่ง และแนวราบ โดยสรางกลไกเชื่อมโยงการทํางานรวมกัน
ระหวางภาคราชการ (ราชการสวนกลาง ภูมิภาค ทองถิ่นรวมถึงการบริหารราชการในตางประเทศ) 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมรวมทั้งการถายโอนบทบาทภารกิจ การตัดสินใจ และ
ทรัพยากรจากสวนกลางลงสูระดับปฏิบัติการ 
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5. พฒันาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทาํงานของบุคลากรและหนวยงานภาครัฐโดย 
5.1 สงเสริมและผลักดันใหมีการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

5.2 พัฒนาระบบแรงจูงใจ ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน รวมทั้งคุณภาพชีวิต การทํางาน 

เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจของขาราชการ 
5.3 สงเสริมบุคลากรและหนวยงานของภาครัฐใหเกิดกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง อันจะนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพของขาราชการไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญา 
การจัดการความรู องคการแหงการเรียนรู การเรียนรูผานระบบอิเล็กทรอนิกส การปรบัเปลีย่น
กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรม 

6. เสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ โดย 
6.1 ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศและสรางนวัตกรรมในการทํางานโดยอาศัยเทคโนโลยี
สมัยใหม เชน ระบบขอมูลภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) 

6.2 พฒันาระบบคุณภาพมาตรฐานการทํางานของภาครัฐ 
ง. การปองกันและปราบปรามทุจริต 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ประชาชนมีความเชื่อถือในกลไกภาครัฐสูงข้ึน และหนวยงานภาครัฐ
ทุกระดับมีการปฏิบัติงานที่โปรงใสตรวจสอบได 
กลยุทธหลัก 
1. วางมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิอบในวงราชการ 
2. สนับสนุนใหภาคประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐมีสวนรวมในการรณรงคอยางจริงจัง ปลูกฝง
จิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหประชาชนรวมกันตอตานการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐและใหความรวมมือในการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทัง้ในภาคราชการ และภาคเอกชน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

3. ตรากฎหมายและวางระบบคุมครองผูใหขอมูลการทุจริต และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย 
4. สรางและพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐในทุกระดับ โดย 

4.1 ปรับปรุงระบบการควบคมุภายใน 

4.2 พัฒนาระบบการตรวจราชการ 
4.3 สรางมาตรฐานการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความโปรงใส 
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จ. การเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาคเอกชนและสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ภาคเอกชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีการแขงขันอยางเปนธรรม 

และผูบริโภคมีความเขาใจ เกิดความเขมแข็ง ไดรับความเปนธรรมและการคุมครองสิทธิอยางทั่วถึง 
รวมทั้งสังคมและประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในภาคเอกชน โดยสนับสนุนใหภาคเอกชน
ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอลูกคา ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตอสภาพแวดลอม 

สังคม และประเทศชาติประโยชนอันยั่งยืนรวมกัน 

2. สงเสริมใหผูใหผูประกอบธุรกิจมีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ 
3. ปองกันการผูกขาดทางการคา ตัดตอนทั้งทางตรงและทางออม และใหมีการแขงขันที่เปนธรรม 

เพื่อใหผูบริโภคไดรับความเปนธรรมทัง้ในดานราคาและปริมาณ 

4. เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ใหประชาชนและเยาวชน 

5. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสมาคม กลุมชมรมอาสาสมัครดานการคุมครอง
ผูบริโภค 

6. สงเสริมใหมีระบบคุมครองผูบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง 
7. เผยแพรและสงเสริมใหมีการนําศีลธรรมและคุณธรรมมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบ
กิจการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 

การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 

 การสงเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตย ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและการ
คุมครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน การรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่เหมาะสมและ
หลากหลายเกี่ยวกับเร่ืองสําคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 59 และรวมกับทุกฝายที่จะสงเสริมและ
ยกระดับสิทธิมนุษยชนใหทัดเทียมระดับสากล จัดต้ังศูนยติดตามคนหายและระบบพิสูจนศพนรินาม 

เพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคมไทย รวมถึงสงเสริม สนับสนุนการทํางานขององคกรอิสระตาง ๆ 
ตามรัฐธรรมนูญ สงเสริมบทบาทของผูนําชุมชน หรือปราชญทองถิ่น กระจายอํานาจจากสวนกลาง
ไปสูสวนทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองและสามารถตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นได และ
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สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรคและกระบวนการประชาสังคม ที่ประชาชนมีสวนรวมใน  

การกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐทุกระดับ 
ก. การพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมและสรางความเขมแข็งใหกับกระบวนการ
ประชาสังคม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทุกภาคสวน 

กลยุทธหลัก 
1. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมใหกบัประชาชนอยางทั่วถึง 
2. พัฒนาระบบกลไกการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนเชิงสรางสรรคและกอใหเกิดความ
สมานฉันทในการตัดสินใจ 

3. สนับสนุนใหมีการตรวจสอบการดําเนินงานของภาครัฐทุกระดับจากทุกสวนภาคเพื่อใหเกิด
ความโปรงใสในการดําเนินการโครงการของภาครัฐ 

4. จัดทํารายงานการดําเนินงานของรัฐตอสาธารณะเปนรายป ในทุกระดับของหนวยงาน เพื่อใช
ประเมินผลภาพรวมของประเทศ 

5. สนับสนุนบทบาทผูนําชุมชน หรือปราชญทองถิ่น เพื่อนําขอเสนอของชุมชนทองถิ่นมาสูการ
ตัดสินใจของรัฐบาล 

6. สงเสริมองคกรพัฒนาเอกชนที่สรางสรรคและองคกรประชาสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบายการตัดสินใจทางการเมืองและการวางแผนพัฒนาดานตาง ๆ  

7. สนับสนุนและกระชับความสัมพันธอันดีกับส่ือมวลชนทั้งในและตางประเทศใชกลไกการ
ประชาสัมพันธของรัฐ ทําความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิอันพึงมีพึงไดของประชาชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนเปนแกนในการรับฟงความคิดเห็นและสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

ข. การสงเสริมและการพัฒนาดานสิทธิมนุษยชนใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร สรางหลักประกันและความเปนธรรมตามหลักการของสิทธิมนุษยชน
สากล 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหทั่วถึงและเทาเทียม ตลอดจนสรางความเขาใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชนอยางกวางขวางในทุกระดับ 
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2. คุมครองสิทธิของประชาชนในทุกระดับและทุกประเภท รวมถึงสิทธิการคุมครองผูบริโภค และ
การรับรูขาวสาร 

3. สรางระบบติดตามตรวจสอบคนหายและระบบพิสูจนศพนิรนามเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
เทาเทียมในสังคม 

ค.  การกระจายอํานาจสูทองถิ่น 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถตัดสินใจในการแกไขปญหา และ
สามารถบริหารจัดการในทองถิ่นไดดวยตนเอง 
กลยุทธหลัก 
1. สงเสริมความเขมแข็งของทองถิ่น ทั้งดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณปูการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2. พัฒนาขีดความสามารถของประชาชนและบุคลากรในทองถิ่นใหมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และการปกครองตนเอง 

3. สรางเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 

การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 รัฐบาลจะเทิดทูนและรักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยมิใหผูใดลวง
ละเมิดได การพัฒนาระบบการปองกันประเทศ ใหความสําคัญกับการสงเสริมสรางจิตสํานึกและนํา
ภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันประเทศ พัฒนาความพรอมและความทันสมัยของ
กองทัพใหมีประสิทธิภาพและความพรอมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ และ
สนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพในภูมิภาคตางๆ ภายใตกรอบสหประชาชาติ ในขณะเดียวกัน
ก็สนับสนุนกองทัพใหมีบทบาทในการรวมพัฒนาประเทศมากขึ้น 
 การแกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองและแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย มุงการสกัดกั้น
และปองกันการเขามาใหม การจัดระเบียบแรงงานตางดาว และการปราบปรามการลักลอบเขาเมือง
อยางเฉียบขาด สวนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต จะปรับปรุงการบริหารจัดการหลักการ
เขาใจ เขาถึง พฒันา และใชกฎหมายอยางเครงครัด รวมทั้งมุงสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
ความเปนอยูที่ดีของประชาชนในพื้นที่อยางยั่งยืน โดยเนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน การสราง
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ความสมานฉันท ทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ การอํานวยความเปนธรรมและความยุติธรรม 

การขจัดอิทธิพลอํานาจมืด การประพฤติทุจริตผิดกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐอยางเฉียบขาด 

ควบคูกับไปกับการขจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่
สอดคลองกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชน ตลอดจนรวมมือกับ
นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา ปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรม
ขามชาติ และการกอความไมสงบบริเวณชายแดน 

 ทั้งนี้จะปฏิรูปงานดานการขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ จัดต้ังศูนยเตือนภัยระดับชาติ
และการบริหารวิกฤตการณ เพื่อใหมีความพรอมและสามารถตอบสนองไดอยางฉับไวตอวิกฤตการณ
และการบริหารจัดการเพื่อการบรรเทาพื้นฟูสาธารณภัยโดยเร็ว 
ก.  การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร    พระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยไมมีผูใดลวงละเมิดได 
กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาระบบถวายความปลอดภัย พิทกัษรักษาสถาบันพระมหากษัตริย 
2. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาสอันควร 
ข.  การปองกันประเทศ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม 

กลยุทธหลัก 
1. พัฒนาระบบปองกันประเทศโดยผนึกกําลังทุกภาคสวนเขารวม 

2. พัฒนาความพรอม ความทันสมัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงของกองทัพ 

3. พัฒนาบทบาทของกองทัพในการพัฒนาประเทศและรวมแกไขปญหาภัยคุกคามดานความมั่นคง
ทุกรูปแบบ 

4. จัดระเบียบพื้นที่ชายแดนใหมีความพรอมตอการเผชิญสถานการณและปญหา 
ค.  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  สามารถควบคุมสถานการณความไมสงบในเขตจังหวัดชายแดน
ภาคใต มีระบบขาวกรอง ระบบการเตือนภัย และระบบบริหารวิกฤตการณที่มีประสิทธิภาพ และมี
ระบบการบริหารจัดการสถานะบุคคล ระบบการปองกันการลักลอบเขาเมืองและการจัดระเบียบ
แรงงานตางดาวที่มีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธหลัก 
1. ปรับโครงสรางระบบและบูรณาการการแกไขปญหาใหสามารถยุติสถานการณความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต 

2. นอมนําหลักการเขาใจ เขาถึง พัฒนา และการมีสวนรวมสรางความสมานฉันทความเปนธรรม 

ขจัดเงื่อนไขทั้งปวงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตและระดับประเทศ 

3. พัฒนาการศึกษา คุณภาพชีวิต และสังคมในจังหวัดชายแดนภาคใตใหสอดคลองกับวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมของประชาชน 

4. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพงานการขาวกรองของภาครัฐ และใหความสําคัญกับการ
พฒันาการขาวภาคประชาชน 

5. จัดต้ังศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ใหแลวเสร็จภายในป 2548 

6. จัดต้ังศูนยประสานงานขาวกรองครบทกุภาคภายในป 2549 

7. จัดต้ังศูนยบริหารวิกฤตการณแหงชาติ เพื่อใหพรอมเผชิญวิกฤตการณที่เปนภัยพิบัติขนาด
ใหญ ใหแลวเสร็จภายในป 2551 

8. รวมมือกับประชาคมโลกในการปองกันและแกไขปญหาการกอการรายอาชญากรรมขามชาติ 
การฟอกเงิน บนพื้นฐานของของผลประโยชนของชาติ 

9. พัฒนาศักยภาพและประสทิธิภาพการบริหารจัดการขอมูลขาวสารในวิกฤตการณระดับชาติ 

10. แกไขปญหาดานความมั่นคง ผูลักลอบเขาเมือง และแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย โดยการ
พฒันาระบบการตรวจคนเขาเมือง การสกัดกั้นการเขามาใหม ปราบปรามขบวนการนําเขาและ
จัดระเบียบแรงงานตางดาวที่ผิดกฎหมาย 

11. แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมมีสถานภาพที่ชัดเจนใหสมดุลระหวางสิทธิ
พืน้ฐานกับการรักษาความมั่นคงแหงชาติ 

12. การจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายใหเปนไปตามขอตกลงกับประเทศตนทาง 
 

 

 

 

 



45 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 

ยุทธศาสตรรองรับการเปลี่ยนแปลงและพลวัตโลก 
 เพื่อใหรัฐบาลมีความสามารถในการแกไขปญหาและบริหารเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองอยางเปนระบบ และไมกอใหเกิดผลกระทบที่รุนแรงตอเศรษฐกิจและวิถีชีวิตสังคมไทย 
ภายใตสภาวการณที่ไมสามารถจะคาดการณลวงหนา อันเกิดจากภัยธรรมชาติการระบาดของโรค
อุบัติใหม การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก และความมั่นคงระหวางประเทศ โดยบูรณาการ        
ทุกสวนราชการที่เกี่ยวของ ใหสามารถดําเนินการในกรณีฉุกเฉินจําเปน หรือเรงดวนไดอยางทันการณ
และมีประสิทธิภาพ 
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แบบรายงาน และคําอธิบาย 
 

 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประกอบไปดวยแบบรายงาน 3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิ
ตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 1 

การประเมนิการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถิน่ 

แบบที่ 2 

แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติดตามแผนฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Output) 

แบบที่ 3/1 

แบบประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร 

แบบรายงาน 

แบบที่ 3/2 

แบบประเมินความพอใจตอผล 
การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพอใจตอผล 
การดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
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หวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
ระบบติดตามผล ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 
อปท. 1. ใช แบบรายงานแบบที่ 1 การกํากับ

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

เมื่อ อปท.  

ประกาศ 

ใช แผนฯ 

อปท. 1. ใช แบบรายงานแบบที่ 2 

แบบติดตามผลการ
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  

รายไตรมาส (3 เดือน) 

2. สงรายงานใหกับ      

M&E Unit 

ทุก ๆ  
3 เดือน 

 1. ใช แบบรายงานที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร โดยใช แบบที่ 3/2      

แบบประเมินความพอใจตอผล     
การดําเนินงานขององคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นในภาพรวม และแบบที่ 
3/3 แบบประเมินความพอใจตอ     
ผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. สงรายงานใหกับ M&E Unit 

ทุก ๆ 1 ป 

M&E Unit 1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะหรายงานตาม
แบบรายงาน 

3. สงผลการวิเคราะหใหกับ
กลุมสงเสริมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

15 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

M&E 

Unit 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะหรายงานตามแบบรายงาน 

3. สงผลการวิเคราะหใหกับกลุมสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

15 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กลุม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมสงเสริม  

การปกครองสวนทองถิ่น 

10 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กลุม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานกรมสงเสริมการปกครอง 
สวนทองถิ่น 

10 วัน
นับต้ังแต 
รับรายงาน 

กรม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานใหกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

- กรม
สงเสริมฯ 

1. สรุปผล 
2. รายงานใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

- 
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3.1 แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

 3.1.1 วตัถุประสงคของแบบ 

  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น วา ดําเนินการครบถวน
ทุกข้ันตอน มากนอยเพียงใด อยางไร 
 3.1.2 ประโยชน 

  เปนเครื่องมือสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นประเมินตนเองและสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) 

ใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละทองถิ่นวามีการ
ดําเนินการเปนไปตามขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรที่ถูกตองหรือไม โดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละทองถิ่นเปนผูกรอกขอมูลและสงมาใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวย
ติดตามประเมินผล 
 3.1.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบ
ทีใ่ชในการประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรในแตละครั้งที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ซึ่งในแตละ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะมีกําหนดระยะเวลาในการจัดทําแผนแตกตางกันไป  

 3.1.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย  
  สวนที่ 1 ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  สวนที่ 2 ประเด็นการประเมินมีทั้งหมด 13 ขอ 2 สวนคือ สวนที่ 1 คณะกรรมการ
พัฒนาทองถิ่น 6 ขอ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 7 ขอ (สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตอบวามีการดําเนินการ/ ไมมีการดําเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการชวยกํากับนั่นเอง) 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น .................................................................................................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   

4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน 

    ยุทธศาสตรการพัฒนา 
  

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 

     การพัฒนาทองถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลอง 
       กับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ย่ังยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

แบบที่ 1 แบบชวยกํากบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
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 3.1.5 คําอธิบายแบบ 
 

ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ 
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

1 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อจัดทําแผน 

พัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการ
จัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เพือ่จัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ซ่ึงเปนตัวแทนจาก ประชาคม
ทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของ 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

2 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ องคกรปกครองสวนทองถิ่นม ี

การจัดประชุมเพื่อทราบปญหา ความตองการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเดน็ที่เกี่ยวของจาก 
ประชาคมทองถิ่น สวนราชการ และรัฐวิสาหกจิที่ 
เกี่ยวของเพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผน 

ยทุธศาสตรการพัฒนา 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

3 มีการจัดประชุมอยาง
ตอเนื่องสม่ําเสมอ 

:ในการจัดทําแผนฯ คณะกรรมการสนับสนุน  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีการประชุม 

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอหรอืไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ  
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

4 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ 
สนบัสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 
ข้ึนมาเพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวามี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

5 มีการจัดประชุม
คณะกรรมการ 
สนบัสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิน่ 

:ในการจัดทําแผนฯ มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
สนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ เพื่อเสนอผล
ที่ไดจากการจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อเสนอใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณา 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

6 มีคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่นและประชาคม
ทองถิ่นพิจารณารางแผน   

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

: คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่น
มีการประชุมพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้นๆ  
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 

7 มีการรวบรวมขอมลูและ
ปญหาสําคัญของ
ทองถิ่นมาจัดทํา
ฐานขอมูล 

: การจัดทําแผนฯ มีการรวบรวมขอมูลและปญหาที่
สําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูลประกอบการ
ทําแผนยุทธศาสตรเปนการรวบรวมขอมูลทีค่รบถวน
ทันสมัย ทั้งทางดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม โดยการรวบรวมขอมูลควรแสดงแนวโนมที่
เปลี่ยนแปลงไป คาเฉลี่ยรอยละ ตลอดจนมี 
การวิเคราะหขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของ
ประเด็นการพัฒนาที่ควรจะเกิดขึ้นในแผน              

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

  ยทุธศาสตร นอกจากนี้ ยังเปนการรวบรวมปญหาที่
สําคัญของทองถิ่น เพื่อชวยในการกําหนดยุทธศาสตร

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น ๆ 
หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

8 มีการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดทําแผน 

: การจัดทําแผนฯ มีการเปดโอกาสใหประชาชนใน
ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนฯ ดวย
หรือไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

9 มีการวิเคราะหศักยภาพ
ของทองถิ่น (SWOT) 

เพื่อประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาทองถิ่น 

: การจัดทําแผนฯ มีการวิเคราะหศักยภาพของ 
ทองถิ่น (SWOT) เปนการประเมินสถานการณที่ 
ครอบคลุมการวิเคราะหถึงโอกาส ภาวะคุกคามหรือ 
ขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอ 
การพัฒนาทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห จุดออน 

จุดแข็งของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในซึ่ง 
ทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นวาอยู  
ณ จุดไหน และเปนประโยชนตอการกําหนด 

การดําเนินงานในอนาคต 
เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 

10 มีการกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิน่ที่
สอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถิ่น 

: การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา 
ทองถิ่นมีความสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น 

โดยวิสัยทัศนเปนการแสดงถึงจุดมุงหมายในอนาคต 

ที่มคีวามเปนไปไดในการที่จะบรรลุถึงภายใตเงื่อนไข 
ของศักยภาพและขอจํากัดของทองถิ่นที่มีอยูและ
ภารกิจอันจะเปนแนวทาง/ วิธกีารที่นําไปสู
จุดมุงหมายนั้นและสามารถตรวจสอบวัดผล
ความสําเร็จได  

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

   

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใสเครื่องหมาย 
ลงในชองวาง 

ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตาง ๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

11 มีการกําหนดวิสัยทัศน
และภารกิจหลักการ
พัฒนาทองถิน่ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตร
จังหวัด 

: การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนา 
ทองถิ่นมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  

 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใสเครื่องหมาย 
ลงในชองวาง 

ความถี่ในการวัด :   หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตาง ๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

12 มีการกําหนดจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน 

: แผนฯ มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน โดยมีการกําหนดขอบเขต กิจกรรมที่สําคัญ 

จําเปนแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม  

วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรทีจ่ะกอใหเกิด 

การพัฒนาที่ยัง่ยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ 
ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ

13 มีการกําหนดเปาหมาย
การพัฒนาทองถิ่น 

 

: แผนฯ จะตองมีการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ 
ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายใน 

เวลาที่กาํหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาด
วาจะไดรับในเชงิปริมาณตามชวงเวลาตางๆ ของ
กระบวนการดําเนินงาน  

-  เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผล
เมื่อไร 

แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

  -  ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดข้ึนในจํานวนเทาไร 
-  คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา 
-  สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่
ตองการ 

-  มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง 
-  ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดข้ึน
ภายหลังโครงการสิ้นสุด 

-  กรณีที่มเีปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควร
จัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไวเพื่อให 
เห็นถึงความจําเปนเรงดวน 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

14 มีการกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาและแนวทาง
การพัฒนา 

: แผนฯ จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 
และแนวทางการพัฒนา ซ่ึงแนวคิดหรือวิธีการที่ 
บงบอกถึงการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไป 

สูเปาหมายที่ตองการไดอยางไร 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

15 มีการกําหนดยุทธศาสตร
ที่สอดคลองกับยุทธ
ศาสตรของจังหวัด 

: ยุทธศาสตรที่กําหนดนั้น มีความสอดคลองกับ 

ยทุธศาสตรของจังหวัดหรือไม 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

16 มีการอนุมัติและ
ประกาศใชแผน             

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

: หลังมีการจัดทําแผนฯสําเร็จ แลว องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นจะตองมีการนํารางแผนฯ เสนอตอ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและปรับปรุง 
และแกไขกอน กอนที่จะนําเสนอตอไปตามลําดับข้ัน 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
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ขอ ประเด็นการประเมิน ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

   

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

17 มีการจัดทําบัญชีกลุม
โครงการในแผน               

ยุทธศาสตร 

: แผนฯ จะตองมีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการ โดย 
การกําหนดกิจกรรม/ โครงการที่สอดคลองหรือ 
ตอบสนองตอแผนยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น ซ่ึง 
โครงการดังกลาวอาจแยกเปนชวงระยะเวลาตาง ๆ  
เชน ในปที่ 1 ของแผนยุทธศาสตรมีโครงการ 
อะไรบาง ในปที่ 2 ของแผนยุทธศาสตรมีโครงการ 
อะไรบาง หรืออาจมีโครงการที่มีลักษณะของความ 

ตอเนื่อง 

เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 
เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 
ความถี่ในการวัด :  หลังจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนเสร็จ
และประกาศใชแผนอยางเปนทางการ 
แหลงขอมูล : เอกสาร รายงานตางๆ  
แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : 

พิจารณาจากมี/ไมมกีารดําเนินงาน 

18 มีการกําหนดรูปแบบการ
ติดตามประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร 

: แผนจะตองมีการระบุวิธกีารติดตามความสําเร็จ 
ของแผนยุทธศาสตรที่แสดงผานโครงการที่เกิดขึ้น 

จากขอ 15 วาโครงการตาง ๆ ที่กาํหนดไวนั้น นําไปสู 
ความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรหรือไม เทาไร 
อยางไร โดยการกําหนดวิธีการติดตามจะรวมไปถึง
การประเมินผลความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร ซ่ึง
ความสําเร็จของ แผนยุทธศาสตรอาจกําหนดใน
ลักษณะรายปในลักษณะของแผนปฎบัิติการประจําป 
และภาพรวมของแผนยุทธศาสตรวาโครงการที่
เกิดขึ้นตอบสนองความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร
อยางไร เกณฑในการพิจารณา : พิจารณา 

เพียงวา มี/ไมมีการดําเนินการนั้น 

หนวยวัด : มี/ไมมี โดยใส
เครื่องหมาย ลงในชองวาง 

19 มีการทบทวนแผน     

ยุทธศาสตรหรือไม 
: แผนยุทธศาสตรฯ ควรมีการทบทวนเพราะปจจัยใน
การพัฒนาตางๆ และขอเท็จจริงมีการเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ จึงจําเปนตองมีการทบทวน และหากมี
บริบทการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็ควรมีการทบทวน
แผนยุทธศาสตรดวย 

ความถี่  :  ปละ 1 ครั้ง 
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3.2   แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 3.2.1 วตัถุประสงคของแบบ 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส เปน
เครื่องมือหนึ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม 

2 ประเด็น คือ (1) การติดตามผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ 3 ป 
(2) ผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 3.2.2 ประโยชน 

  1) เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมือในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป และ
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งนอกจากจะทําใหรับทราบถึงสถานการณในการดําเนินงาน
แลว ยังสามารถใชเปน “สัญญาณเตือนภัยลวงหนา” วาแผนยุทธศาสตรที่กําหนด สามารถเปนไป
ตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม  
  2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการติดตามผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 3.2.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนแบบที่ใชในการ
ติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 3 เดือน โดยเริ่มต้ังแตเดือน
ตุลาคม ซึ่งเปนเดือนแรกของปงบประมาณ 

 3.2.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส 
ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 4 สวนคือ  
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 สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

  - ชื่อหนวยงาน 

  - ไตรมาสที่รายงาน 

 สวนที่ 2  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 3 ป 

  - จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
  - จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  - ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประจําป …….. 

  - จํานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง 
  - การเบิกจายงบประมาณ 

 สวนที่ 3  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

  - โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  

 สวนที่ 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น............................................................................................................... 

2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
  (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)  

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 

สวนที่ 2   ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป  
 

ปที่ 1 ……. ปที่ 2 …….. ปที่ 3 ……. รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

รวม         

 

 

 

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 

ปที่ 1 .......... ปที่ 2........... ปที่ 3 ........... รวม 

ยุทธศาสตร จํานวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

รวม         
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป …………………… 

 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที ่
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยงัไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จาํนวนโครงการ 
ที่มกีารเพิ่มเติม 

จาํนวนโครงการ 
ทัง้หมด ยทุธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

รวม             
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6. การเบิกจายงบประมาณป ……. 

 

งบปกติ เงินสะสม รวม ยุทธศาสตร 
จํานวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ จาํนวนเงิน รอยละ 

1.         

2.         

3.         

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

รวม       

สวนที่ 3   ผลการดําเนนิงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป ……….. 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการ 
เสร็จ แลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได 
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณ
ที่เบกิจายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

รวม      
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สวนที่ 4   ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.2.5 คําอธิบายแบบ 
 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : - 

ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : - 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น : ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีท่าํการ
บันทึกขอมูล 

เกณฑในการพิจารณา  : - 
หนวยวัด : รายงานไตรมาสที่...โดยใส
เครื่องหมาย ลงบนไตรมาสที่รายงาน 

ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : -  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 รายงานผลการดําเนินงาน 

ไตรมาสที่ 
 

: ชวงเวลาที่ทําการติดตามผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจําแนก
เปน 4 ไตรมาส ไตรมาสละ 3 เดือนตาม
ปงบประมาณคือ  
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) 

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถนุายน) 

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน)  

เกณฑในการพิจารณา  พิจารณา 
เพียงวาเปนรายงานในไตรมาสใด 

หนวยวัด : จํานวนโครงการ และ 
งบประมาณ 

ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนพัฒนา  
3 ป 

: จํานวนโครงการและงบประมาณที่ระบุไว
ในแผนพัฒนา 3 ป จําแนกตามยุทธศาสตรที่
ทองถิ่นกําหนดไว 
 

เกณฑในการพิจารณา  : พิจารณาวา
แผนยุทธศาสตรนั้น ๆ มีการกระจาย
ของโครงการและงบประมาณในแตละ
ยุทธศาสตรเปนอยางไร มีการกระจุก
ตัวของโครงการและงบประมาณอยู
เฉพาะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่ง
หรือไม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรใด  

หนวยวัด : จํานวนโครงการ และ 
งบประมาณ 

ความถี่ในการวัด :    3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 

4 จํานวนโครงการและ
งบประมาณตามแผนยุทธ
ศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

: จํานวนโครงการและงบประมาณที่
สอดคลองตามยุทธศาสตรจังหวัด  
 

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา  : พิจารณาวา 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมโีครงการ
และงบประมาณที่สอดคลองกับ 

ยุทธศาสตรของจังหวัดมากนอย 
เพียงใด ถามีโครงการที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของจังหวัดมาก ก็แสดงให
เห็นวา แผนยุทธศาสตรนั้น เปน 

แผนยุทธศาสตรที่ดี 
หนวยวัด : จํานวนโครงการ 
ความถี่ในการวัด :    3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนพัฒนา 3 ป 

5 ผลการดําเนินงานตามแผน 

พัฒนาป 
: สถานการณของผลจากการดําเนินงานตาม 

แผนพัฒนางานที่ผานมา ณ วันที่ทําการ
รายงาน โดยพิจารณาจาก จํานวนโครงการที่
เสร็จ จํานวนโครงการที่อยูในระหวาง
ดําเนินการ จํานวนโครงการที่ยังไมได
ดําเนินการ จํานวนโครงการที่มีการยกเลิก 
จํานวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และ 
จํานวนโครงการทั้งหมด  

 

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ :  

การคํานวณรอยละสามารถทําไดโดย 
การนําเอาจํานวนโครงการที่เสร็จ หรือ 
โครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ 
หรือ จํานวนโครงการที่ยังไมได 
ดําเนินการในแตละยุทธศาสตร  
ต้ังหารดวยจํานวนโครงการทั้งหมดใน
ยุทธศาสตรนั้น ๆ แลวคูณดวย 100 

อาทิ มีจํานวนโครงการที่เสร็จในยุทธ
ศาสตรที่ 1 จํานวน 10 โครงการ จาก 
20 โครงการ ดังนั้นรอยละของ
โครงการที่เสร็จในยุทธศาสตรที่ 1 จึง
เทากับ (10/20)/100 = 50% 

เกณฑในการพิจารณา  : (1) ทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในแบบรายงาน
ในไตรมาสกอนหนานี้วา มีโครงการที่
เสร็จเพิ่มข้ึนมากนอยเพียงใด เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาในการ
ดําเนินโครงการตามแผนฯ (2) หากมี
รอยละของโครงการที่ดําเนินงานเสร็จ
แลวมากเทาใด ก็จะแสดงใหเห็นวา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   ตามแผนที่กําหนดในทางกลับกัน หาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสัดสวน
ของโครงการที่ยังไมไดดําเนินการ 
โครงการที่ยกเลิก หรือที่เพิ่มโครงการ
มากเทาไร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ไตรมาสสุดทายยอมสะทอนใหเห็นวา
แผนยุทธศาสตรนั้น ๆ ไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร 
หนวยวัด : งบประมาณที่เบิกจาย 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : เอกสารการเบิกจาย
งบประมาณ 

6 การเบิกจายงบประมาณป : จํานวนงบประมาณที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเบิกจายมาเพื่อใชในการดําเนินงาน 

ทั้งที่เปนงบปกติ และเงินสะสม พรอม
เปรียบเทียบกับจํานวนงบประมาณที่ได       
ระบุไว วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ :  

การคํานวณรอยละ ทําไดโดย การ
นําเอางบประมาณปกติ หรือ 
งบประมาณสะสม ต้ังหารดวย
งบประมาณทั้งหมดในแตละ            
ยุทธศาสตรที่กําหนดไว หารดวย 100 

อาทิ ใชงบปกติไป 100,000 บาท จาก
งบประมาณทั้งหมด 1,000,000 บาท
ในยุทธศาสตรที่ 1  จะได 
(100,000/1,000,000)*100 = 10% 

เกณฑในการพิจารณา  : นําขอมูลที่
ไดมาเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได
ระบุไวในแผน เพื่อเปนขอมูลที่แสดง
ใหเห็นถึงสถานการณทางดานการเงิน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน 

การดําเนินงานตามแผนฯ 
หนวยวัด : ระบุจํานวนและงบประมาณ
ที่ไดรับ กับงบประมาณที่เบิกจาย 
ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล : เอกสารที่เกี่ยวของกับ 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 

7 โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจประจําป 
: โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําปที่ทําการรายงาน โดยพิจารณาใน
สวนของผลการดําเนินงาน อาทิ จํานวน
โครงการที่เสร็จ, จํานวนโครงการที่อยูใน
ระหวางดําเนินการ, จํานวนโครงการที่ยัง
ไมไดดําเนินการ และงบประมาณ อาทิ 
งบประมาณที่ไดรับ งบประมาณที่เบิกจายไป  

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา  :  พิจารณาวา 

สถานการณในการดําเนินงานของ 
โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
นั้นเปนอยางไร 
หนวยวัด : - 

ความถี่ในการวัด :   3 เดือนครั้ง 
แหลงขอมูล :  การสัมภาษณ 
ผูที่เกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

8 ปญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติ 

: ปญหาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสบ 

จากการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

 

เกณฑในการพิจารณา  : สรุปขอมูล
ปญหาพรอมทั้งนําไปพิจารณารวมกับ
ขอมูลอื่น ๆ กอนหนานี้ เพื่อนําไป
อธิบายถึงสาเหตุที่การดําเนินงานไม
สามารถดําเนินงานไดตามแผนที่
กําหนด ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับที่ 
จะใชในการปรับปรุงแกไขใหการ 
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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3.3   แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  
 3.3.1 วตัถุประสงคของแบบ 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมนิผล
การดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด โดยมีประเด็นในการ
ประเมิน 3 สวนคือ (1) ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม (2) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร และ (3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน
ตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 3.3.2 ประโยชน 

  1) เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นําไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว 
(Output) 

  2) เปนเครื่องมือสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งเปนหนวยติดตามประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation Unit : M&E Unit) เพื่อใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม (Outcome and Impact) 

 3.3.3 ระยะเวลาในการติดตาม 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร เปนแบบที่ใชในการประเมินผล
การดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ (ชวงเดือนตุลาคม – เดือน
กันยายน)   

 3.3.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ประกอบไปดวยเนื้อหาที่
สําคัญ 3 สวนคือ  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  - ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - วัน/เดือน/ปที่รายงาน 
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  สวนที่ 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป ...................................... 
  - ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ได

ปฏิบัติ 
  สวนที่ 3 ผลการดําเนินงาน  

  - ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

  - ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
   • ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
   • การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1.   ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น...........................................................................................…………… 

2.   วัน/เดือน/ปที่รายงาน .......................................................... 

สวนที่ 2   ยุทธศาสตร และโครงการในป.................................. 

3.   ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการที่

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

 

 

 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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สวนที่ 3   ผลการดําเนนิงาน  

4.  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ    

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด    

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน    

ในทองถิ่น 

   

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    
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5. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 …………………………………............................................……………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  

5)  การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน      

ในทองถิ่น 
 

8)  ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

หนวย 
กอน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     
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 3.2.5 คําอธิบายแบบ 

 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : - 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 ช่ือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 

: ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีท่าํการบันทึก
ขอมูล 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : - 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : -  
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 วัน/เดือน/ป ที่รายงาน 

 

: วัน/เดือน/ป ที่จัดทํารายงาน   

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : จํานวนโครงการ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนยุทธศาสตร,  
แผนพัฒนา 3 ป 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ :  

เปรียบเทียบจํานวนโครงการที่กาํหนด
ไวในแผน กับโครงการที่ปฏิบัติจริงวามี
ความสอดคลองหรือไม เปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนดหรือไม 

3 ยุทธศาสตร และจํานวน 

โครงการที่ปรากฏอยูใน 

แผนยุทธศาสตร และจํานวน
โครงการที่ไดปฏิบัติ 

: ยทุธศาสตรและโครงการที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรในป
นั้น ๆ และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติจริง 
 

เกณฑในการพิจารณา : หากจํานวน
โครงการที่กําหนดไวในแผนกับ
โครงการที่ปฏิบัติจริง มีความ 

สอดคลองกัน แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด แต
หากมีโครงการที่ปฏิบัติจริงนอยกวาที่
กําหนดไวในแผนฯ  แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมสามารถ
ดําเนินงานไดตามแผนฯ ที่กําหนด 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : ระดับความพึงพอใจ มีคา
เปนรอยละ 
ความถี่ในการวัด :    ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : จากผลการสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนหนวยงาน 

องคกรที่เกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ :  

การคํานวณรอยละสามารถทําไดโดย 
การนําเอาจํานวนคนที่ตอบในแตละ
ระดับความพึงพอใจตั้ง หารดวย
จํานวนคนทั้งหมด แลวคูณดวย 100 

อาทิ ความพึงพอใจขอ 1) มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม มีผูที่ตอบวา 
พอใจมาก 50 คน จาก 100 คน จะได 
(50/100)*100 = 50%   

       ในสวนของความพึงพอใจใน
ภาพรวมนั้นหาไดจาก การนําเอา % ที่
ไดจากการคํานวณในแตละชองของ
ระดับความพอใจนั้น ๆ หารดวย 8 

(จํานวนขอ) อาทิ ได % ในแตละขอ
ของคนที่ตอบวาพอใจมากดงันี้ 
66.7%,73.3%,75.0%,83.3%,  

41.7%, 58.3%, 50.0% และ45.8% 

จะไดเทากับ (66.7% + 73.3% + 

75.0% + 83.0% + 41.7% + 58.3% + 

50.0% + 45.8%) / 8 = 61.8% 

4 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในภาพรวม 

: ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม ซ่ึงได
จากการใชแบบที่ 3/2 สอบถามความคิดเห็น
จากกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ โดยทําการวัดใน 

8 ประเด็นคือ 
1) การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในโครงการ/กิจกรรม 

2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล
ของโครงการ/กิจกรรม 

3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/
กจิกรรมใหประชาชนทราบ 

5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลากําหนด 

7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ
แกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 

8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

เกณฑในการพิจารณา : หากสัดสวน
ของประชาชนที่พอใจและพอใจมาก  
มีมากกวารอยละ 50 แสดงวาองคกร 
ปกครองสวนทองถิน่สามารถดําเนินงาน
ไดบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด  แตถา
มีรอยละของประชาชนที่พอใจปานกลาง
และพอใจมากนอยกวารอยละ 50 

แสดงวาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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   ไมสามารถดําเนินงานไดบรรลุตาม

เปาหมายที่กําหนด 

หนวยวัด : - 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : แผนยุทธศาสตร 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

5 ยุทธศาสตรที่ 1 : หมายถงึยุทธศาสตรที่ทําการประเมินเปน
ยทุธศาสตรแรกที่ทําการประเมิน 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : คะแนนความพึงพอใจ       
0-10 คะแนน 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : เก็บขอมลูจากประชาชน
และผูเกี่ยวของ โดยใชแบบที่ 3/3 เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ : ความพึงพอใจที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูล
จากประชาชน ผูเกี่ยวของ โดยใชแบบที่ 3/3 

แบบประเมินความพอใจผลการดําเนินงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในยุทธศาสตร
นั้น ๆ   

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : นําคะแนน
ความพึงพอใจในขอนั้น ๆ ของแตละคน
มารวมกันแลวหารดวยจํานวนคนทั้งหมด 
จะไดคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 
อาทิ หากเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมาย 
10 คน ไดคะแนนในขอ (1) มีการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน
โครงการ/กิจกรรม 9, 8, 5, 4, 10, 6, 7, 

6, 8, 8 จะได (9+8+5+4+10+6+ 

7+6+8+8)/10 = 7.1 คะแนน 

     สําหรับคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวมจะหาไดจากการนําเอาคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ไดทั้ง 8 ขอ 
มารวมกันแลวหารดวย 8 (จํานวนขอ) 
อาทิ หากไดคาคะแนนเฉลี่ยความ     

พึงพอใจเทากับ 9.0, 8.7, 5.3, 3.2, 

1.8, 6.5, 9.0, 10.0  จะได (9.0 + 8.7 

+ 5.3 + 3.2 + 1.8 + 6.5 + 9.0 + 

10.0) / 8 = 6.7 
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   เกณฑในการพิจารณา  : หากคา

คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 0 

หรือใกล 0 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้น 

ๆ ไมประสบความสําเร็จ  หากคา
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 5 

แสดงวา ผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใน ยุทธศาสตรนั้น ๆ ประสบ
ความสําเร็จ ในระดับปานกลาง และ
หากคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 

10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในยุทธศาสตรนั้น ๆ 
ประสบความสําเร็จ มากที่สุด 

หนวยวัด : ตามตัวช่ีวัดที่เลือกมา 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : จปฐ., กกช.2ค. 

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : นําขอมูล
หลังดําเนินการ ลบขอมูลหลังจาก
ดําเนินการ อาทิ กอนดําเนินการ 
มีจํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 80 

ครัวเรือน หลังดําเนินการมีครัวเรือนที่
มีไฟฟาใช 90 ครัวเรือน จะได  
90 – 80 = +10 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

ตามตัวช้ีวัดที่เลือก 
: หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจาก
ที่ไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรแลว อาทิ 
การเปลี่ยนแปลงดานรายได สุขภาพ สิ่งแวดลอม 
ฯลฯ โดยนําเอาขอมลูจาก กกช. 2 ค. และ จปฐ. 
มาใชในหรือขอมูลอื่นๆ ที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอยู เพื่อศึกษาการศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
เปนผูเลือกเอาตัวช้ีวัดเหลานั้นมาเปนตัว
ประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแลวนํามา 
เปรียบเทียบกอนและหลังการดําเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตร  โดยตัวช้ีวัดเหลานี้ ประกอบ
ไปดวย 
จปฐ. 
1. กลุมสภาพพื้นที่ 
     (1)   เอกสารสิทธิ์ 
     (2)   การมีไฟฟาใช 
     (3)   การคมนาคม 

     (4)   สิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

เกณฑในการพิจารณา : ทําการ
เปรียบเทียบกับขอมูลในปกอนหนานี้
โดย (1) กรณีที่องคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหนวยที่
วัดเพิ่มข้ึนแสดงวา ชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน อาทิ 
รายได ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช เกณฑใน
การพิจารณาจะพิจารณาวา หลัง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ 
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  2. กลุมผลผลิต รายได และการมีงานทํา 

     (5)   การประกอบธุรกิจในหมูบาน 

     (6)   การประกอบอาชีพ และการมีงานทํา 
     (7)   อัตราคาจาง 
     (8)   ผลผลิตจากการทํานา 
     (9)   ผลผลิตจากการทําไร 
     (10) การประกอบอาชีพอื่น ๆ  
     (11) การอพยพหางานทํา 
     (12) การรวมตัวของเกษตรกร 
     (13) การทําการเกษตรฤดูแลง 
3. กลุมสาธารณสุข และการอนามัย 
     (14) การไดรับการคุมครองบริโภคดานยา 
     (15) การปองกันโรคตดิตอ 
     (16) สุขภาพจิต 

     (17) การอนามัยสิ่งแวดลอม 

     (18) การอาชีวอนามัย 
     (19) การมีสวนรวมดานสุขภาพอนามัย 
4. กลุมแหลงน้ํา 
     (20) น้ําสะอาด 

     (21) น้ําใช 
     (22) น้ําเพื่อการเกษตร 
5. กลุมความรู การศึกษา และวัฒนธรรม 

    (23) ระดับการศึกษาของประชาชน 

    (24) อัตราการเรียนตอของประชาชน 

    (25) การใหความรูของรัฐ 
    (26) สถานที่ใหความรูสําหรับหมูบาน 

    (27) สถานที่ใหบริการดานขาวสารขอมูล 
    (28) กจิกรรมทางศาสนา 
6. กลุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    (29) การปลูกปาหรือไมยืนตน 

    (30) การใชประโยชนที่ดิน  

    (31) คุณภาพของแหลงน้ํา 
กกช.2ค. 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี 
1. หญิงต้ังครรภไดรับการดูแลกอนคลอดและ
ฉีดวัคซีนครบ 

หนวยที่ทําการวัดเพิ่มข้ึนหรือไม ถา
เพิ่มข้ึนแสดงวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนฯ ที่กําหนด แตหากหนวยที่วัด   
เทาเดิม หรือลดลง แสดงวาองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด เชน 

หากเลือกครัวเรือนที่มีไฟฟาใชเปน
ตัวช้ีวัด หากผลปรากฏวา หมูบาน ก. 
ซ่ึงมีครัวเรือนทั้งหมด 100 ครัวเรือน 

กอนดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ มีครัวเรือนที่มีไฟฟา 
ใชเทากับ 80 ครัวเรือน แตหลังจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินงาน
ผานไป 1 ป มีครัวเรือนที่มีไฟฟาใช
เทากับ 90 ครัวเรือน เพิ่มข้ึน 10  

ครัวเรือน แสดงวา องคการปกครอง 
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรที่กําหนด   

 (2) กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เลือกตัวช้ีวัดที่เมื่อหนวยที่วัดลดลง
แสดงวา ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีข้ึน อาทิ จํานวนคนวางงาน  

จํานวนผูที่อพยพไปทํางานนอกพื้นที่ 
จํานวนอุบัติเหตุจากการจราจร เกณฑ
ในการพิจารณาจะพิจารณาวา หลัง
ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ 
หนวยที่ทําการวัดลดลงหรือไม ถา 
ลดลง แสดงวาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตาม
แผนฯ ที่กําหนด แตหากหนวยที่วัด 

เทาเดิม หรือเพิ่มข้ึน แสดงวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถ 
ดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนด เชน 
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  2. หญิงต้ังครรภไดรับการทําคลอดและการดูแล

หลังคลอด 

3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมตํ่ากวา 2,500 กรัม 

4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 
4 เดือนแรกติดตอกัน 

5. เด็กอายุตํ่ากวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีน
ปองกันโรคครบ 

6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ 

7. เด็กอายุ 6-15 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวน 
8. เด็กอายุ 6-12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกัน
โรคครบ 

9. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไม
ทําใหสกุดวยความรอน 

10. ครัวเรือนมีการบริโภคไอโอดีน 

11. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีตรา อย. 
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง
เหมาะสม 

หมวดที่ 2 มีบานอาศัย 
13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 

5 ป 
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล 
15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
16. ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูก
สุขลักษณะ 

17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

หมวดที่ 3 ศึกษาถวนทัว่ 
18. เด็กอายุ 2-5 ป ไดรับการเลี้ยงดูที่ถกูตอง 
19. เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑไดเขาเรียน
การศึกษาภาคบังคับ 

20. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไดเขาศึกษา
ตอในระดับมัธยมตน 

21. เด็กที่ไมไดศึกษาตอไดรับการฝกอบรม
ดานอาชีพตาง ๆ  

หากเลือกจํานวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนจาก
การจราจร เปนตัวช้ีวัด หากผลปรากฏ
วากอนดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบการจราจรใหมีความ
ปลอดภัย ในปที่ผานมามีจํานวน
อุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวน 50 ครั้ง แต
หลังจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรผานไป 

1 ป พบวา มีอุบัติเหตุลงลงเหลือ 20 ครั้ง 
แสดงวา องคการปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินงานตามแผนยทุธศาสตร
ที่กําหนด 
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  22. คนในครัวเรือนอายุ 14-50 ป อานและ

เขียนภาษาไทยได 
23. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาห
ละ 3 ครั้ง 

24. ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
หมวดที่ 4 ครอบครัวสุขสบาย 
25. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15-44 ป ใชบริการ
คุมกําเนิด 

26. ครอบครัวมีความอบอุน 

27. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในอุบัติภัย 
28. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

หมวดที่ 5 รายไดมาก 
29. ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 

20,000 บาทตอป 
หมวดที่ 6 อยากรวมพัฒนา 
30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ต้ังข้ึนใน
หมูบานตําบล 

31. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง 
32. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการ
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 

หมวดที่ 7 พาสูคุณธรรม 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
สัปดาหละครั้ง 

34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่ 
36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

37. คนสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแล 
หมวดที่ 8 บํารุงสิ่งแวดลอม 

38. ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

39. ครัวเรือนรวมกิจกรรมปองกันและควบคุม
สิ่งแวดลอม 
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3.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 3.4.1 วตัถุประสงคของแบบ 
  เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
 3.4.2 ประโยชน 
  เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นาํไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกร 
 3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 
  เก็บขอมูลจากประชาชน และผูเกี่ยวของเพื่อประเมินองคกรในแตละป  
 3.4.4 องคประกอบของแบบ 

  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวม ประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวนคือ  
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  - เพศ 
  - อายุ 
  - การศึกษา 
  - อาชีพหลัก 
  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
  1) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

  2) การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 

  3) การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

  4) การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 
  5) ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
  6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

  7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 
  8) การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

  9) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ตํ่ากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 
 

  สวนที่ 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

    
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    

2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ    

5)   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด    

7)   ผลการดําเนนิโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

   

8)   การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9)   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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 3.4.5 คําอธิบายแบบ 

 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย หรือ  ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 เพศ : ผูตอบเปนเพศใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินเปนเพศชายและเพศหญิงเปน
จํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย หรือ   ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 อายุ : ผูตอบมีอายุอยูในชวงใด 

เกณฑในการพิจารณา :  ผูตอบแบบ
ประเมินมีอายุในแตละกลุมเปน
จํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย  หรือ   ลงบนขอที่
ตรงกับผูตอบ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 การศึกษา : ผูตอบมีการศึกษาในระดับใด 

เกณฑในการพิจารณา: ผูตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแตละกลุม
เปนจํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทํา 
เครื่องหมาย  หรือ   ลงบนขอที่ 
ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 

4 อาชีพหลัก : ผูตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด 

แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : -  

 

 

 

 

 เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินมีอาชีพหลักในแตละกลุมเปน
จํานวนรอยละเทาใด  

หนวยวัด : ใหผูตอบทําเครื่องหมาย 
หรือ  ลงในชองวางที่ตองการ

ตอบ คือ พอใจมาก พอใจ หรือ ไม 
พอใจ (ตอบเพียงขอเดียว) โดยทําทั้ง 
9 ขอ 
ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 ครั้ง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

5 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใน
ภาพรวมมากนอยเพียงใด 

: ผูตอบมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

มากนอยเพียงใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินในแตละระดับความพึงพอใจ
มีจํานวนเทาใด 
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3.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 

 3.5.1 วตัถุประสงคของแบบ 

  เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
 3.4.2 ประโยชน 
  เปนเครื่องมือสําหรับ เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบลที่จะ
นาํไปใชเปนเครื่องเมืองในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรในแตละยุทธศาสตร 
 3.4.3 ระยะเวลาในการเก็บขอมลู 
  เก็บขอมูลจากประชาชน และผูเกี่ยวของเพื่อประเมินองคกรในแตละป  
 3.4.4 องคประกอบของแบบ 

   แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
แตละยุทธศาสตรประกอบไปดวยเนื้อหาที่สําคัญ 2 สวนคือ  
  ยุทธศาสตร………………………  

  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

  - เพศ 

  - อายุ 
  - การศึกษา 
  - อาชีพหลัก 
  สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 

  2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 

  3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

  4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 

  5) การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

  6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

  7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 

  8) ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
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สวนยุทธศาสตร………………………......................................................………………………………........ 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ตํ่ากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนนิงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาดาน
…... ...............................โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทานจะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของทานเทาใด 

    

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม  

2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอใหประชาชนทราบ  

5)   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม  

6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  

7)   ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น  

8)   ประโยชนทีป่ระชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  

 

 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
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 3.5.5 คําอธิบายแบบ 
 

ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
หนวยวัด : - 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : - 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

 ยุทธศาสตร : ยทุธศาสตรที่ทําการประเมิน 

เกณฑในการพิจารณา : - 
หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 

 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

1 เพศ : ผูตอบเปนเพศใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินเปนเพศชายและเพศหญิงเปน
จํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 
 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

2 อายุ : ผูตอบมีอายุอยูในชวงใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบประเมิน
มีอายุในแตละกลุมเปนจํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 
 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 

3 การศึกษา : ผูตอบมีการศึกษาในระดับใด 

เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ
ประเมินมีระดับการศึกษาในแตละกลุม
เปนจํานวนเทาใด  

หนวยวัด : คน โดยใหผูตอบทําเครื่องหมาย 
 หรือ  ลงบนขอที่ตรงกับผูตอบ 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 

4 อาชีพหลัก : ผูตอบมีอาชีพหลักคือ อาชีพใด 

วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ : - 
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ขอ ขอคําถาม ความหมาย การวัด และการนาํเสนอผล 
   เกณฑในการพิจารณา : ผูตอบแบบ

ประเมินมีอาชีพหลักในแตละกลุมเปน
จํานวนรอยละเทาใด 

หนวยวัด : คะแนน 0-10 คะแนน 

ความถี่ในการวัด :   ปละ 1 คร้ัง 
แหลงขอมูล : ประชาชน ผูเกี่ยวของ 
วิธกีารวัด/สูตรการคํานวณ :  

5 ความพึงพอใจตอผลการ 
ดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ในการพัฒนาดาน............

โดยใหคะแนนเต็ม 10 ทาน
จะใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นของทานเทาใด 

: ใหผูตอบใหคะแนนความพึงพอใจใน 

การดําเนินงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในยทุธศาสตรที่ทําการประเมิน  

โดยใหมีคะแนนเต็มเทากับ 10 คะแนน 

เกณฑในการพิจารณา : เปนคาคะแนน 

0 – 10 ในแตละประเด็นการประเมิน 
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ภาคผนวก 
 

ตัวอยางการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถิ่น 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 4 ป (2548 – 2552) ของ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองสีขาว 

 

 

 1. วิสยัทัศนในการพัฒนาทองถิ่น :  

  การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรูทนัสมัย ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ  

 

 2. พันธกิจ 
  1. จัดใหมีและบํารุงรักษาเสนทางคมนาคมทางบก และทางน้ํา 
  2. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชพีของประชาชน 

  3. สงเสริมการศึกษา 
  4. กําจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล และน้ําเสีย 
 

 3. จดุมุงหมายเพื่อการพัฒนา :  

  1. การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํามีความสะดวก รวดเร็ว 
  2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง 
  3. ชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารที่ทนัสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน 

  4. ส่ิงแวดลอมไมเปนมลพิษ 
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ตัวอยางการบันทึกขอมูลในแบบรายงาน 

 

 

คําช้ีแจง : แบบที่ 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทํา
การประเมนิและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ..........................องคการบริหารสวนตําบลหนองสีขาว.................................... 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนนิงาน 

ไมมี 

การดําเนนิงาน 

สวนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิน่พิจารณาราง 
        แผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนที่ 2 การจัดทําแผนการพฒันาทองถ่ิน   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาทองถิ่น 

  

10. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกบั
ศักยภาพของทองถิ่น 

  

11. มีการกําหนดวิสยัทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรจังหวัด   

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกบัยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

แบบที่ 1 การกํากบัการจดัแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  
( 3 เดือน) 

 

ช้ีแจง : แบบที่ 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร 4 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแตส้ินสุดการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแตส้ินสุดการดําเนินงานในเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น......................องคการบริหารสวนตําบลหนองสีขาว......................................... 
2. รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 

 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนที่ 2 ผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนา 3 ป 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ป 
 

ปที่1 2548 ปที2่ 2549 ปที่3 2550 ปที่4 2551 รวม 
ยทุธศาสตร จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

1. การขจัดความยากจน 19 19,445,000 17 19,775,000 22 21,245,000 17 19,775,000 75 80,240,000 

2.การพัฒนาคนและสงัคม
ที่มีคุณภาพ 

4 910,000 6 1,350,000 4 710,000 6 1,350,000 20 4,320,000 

3.การปรับโครงสราง
เศรษฐกจิใหสมดลุและ
แขงขันได 

5 1,050,000 6 1,350,000 3 670,000 3 670,000 17 3,740,000 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

7 6,005,000 6 5,655,000 7 6,155,000 6 5,655,000 26 23,470,000 

5.การพัฒนาและสงเสริม 

การบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

5 2,500,000 6 3,000,000 3 1,500,000 4 2,000,000 18 9,000,000 

6.การสงเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชา
สังคม 

4 800,000 6 1,200,000 4 800,000 4 800,000 18 3,600,000 

รวม 44 30,710,000 47 32,330,000 43 31,080,000 40 30,250,000 174 124,370,000 
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4. จํานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 
ปที่1 2548 ปที2่ 2549 ปที่3 2550 ปที่4 2551 รวม 

ยทุธศาสตร จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

จาํนวน 

โครงการ 
งบ 

ประมาณ 

1. การขจัดความยากจน 7 2,725,000 7 18,825,000 1 2,725,000 7 2,725,000 28 10,000,000 

2.การพัฒนาคนและสงัคม 

ที่มีคุณภาพ 
1 300,000 2 300,000 1 300,000 1 300,000 5 150,000 

3.การปรับโครงสราง 
เศรษฐกจิใหสมดลุและ 
แขงขันได 

5 1,050,000 6 1,350,000 3 670,000 3 670,000 17 3,740,000 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอม 

2 305,000 2 305,000 2 305,000 2 305,000 8 1,220,000 

5.การพัฒนาและสงเสริม 

การบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

1 300,000 2 600,000 1 300,000 1 300,000 5 1,500,000 

6.การสงเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชา
สังคม 

2 400,000 1 200,000 1 200,000 2 400,000 6 1,200,000 

                 รวม 18 5,080,000 20 4,580,000 15 4,500,000 16 4,700,000 69 19,1600,000 
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5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2548 

 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จาํนวนโครงการ 
ที่มกีารเพิ่มเติม 

จาํนวนโครงการ 
ทัง้หมด 

ยทุธศาสตร 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จาํนวน รอยละ จาํนวน รอยละ 
1. การขจัดความยากจน 10 52.6% 5 26.3% 2 10.5% 2 10.5% - - 19 100.0% 

2. การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคณุภาพ 

2 50.0% 2 50.0% - - - - - - 4 100.0% 

3. การปรับโครงสราง
เศรษฐกจิใหสมดลุ
และแขงขันได 

2 40.0% 2 40.0% 1 20.0% - - - - 5 100.0% 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5 71.4% 1 14.3% - - 1 14.3% - - 7 100.0% 

5. การพัฒนาและสงเสริม
การบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

2 50.0% 2 50.0% - - - - - - 4 100.0% 

6. การสงเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการ      
ประชาสังคม 

2 40.0% 2 40.0% 1 20.0% - - - - 5 100.0% 

รวม 23 52.0% 14 32.0% 4 9.0% 3 7.0% - - 44 100.0% 
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6. การเบิกจายงบประมาณป 2548 

 

งบปกติ เงินสะสม รวม 
ยทุธศาสตร 

จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ จํานวนเงนิ รอยละ 
1. การขจัดความยากจน 14,360,000 89.39 - - 14,360,000 89.39 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

350,000 2.18 - - 350,000 2.18 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
สมดุลและแขงขันได 

350,000 2.18 - - 350,000 2.18 

4. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

305,000 1.90 - - 305,000 1.90 

5.การพัฒนาและสงเสริมการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

350,000 2.18 - - 350,000 2.18 

6. การสงเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

350,000 2.18 - - 350,000 2.18 

รวม 16,065,000 100.00 - - 16,065,000 100.00 

 

สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงานตามโครงการทีไ่ดรับเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 

7. โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป 2548 

 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

โครงการ ดําเนินการเสร็จ
แลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ที่ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

1.  โครงการอบรมกลุมแมบาน  - - 100,000 100,000 

2.  โครงการจัดซ้ืออุปกรณกฬีา -  - 250,000 250,000 

      

      

      

      

      

รวม    350,000 350,000 
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สวนที่ 3 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………1. ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินงาน............................................. 

…………………………2. จํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน....................................................... 

…………………………3. ประชาชนไมใหความรวมมือ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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คําช้ีแจง : แบบที่ 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป ละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปงบประมาณ 

 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น...........................องคการบริหารสวนตําบลหนองสีขาว.................................... 
2. วัน/เดือน/ปที่รายงาน ................15 ตุลาคม 2548.......................................... 

สวนที่ 2   ยุทธศาสตร และโครงการในป 2548 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการที่ไดปฏิบัติ 

 

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการที่ได
ปฏิบัติ 

1. การขจัดความยากจน 19 15 

2. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 4 4 

3. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันได 5 5 

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 7 7 

5. การพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 5 5 

6. การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 4 4 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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สวนที่ 3 ผลการดําเนนิงาน  

5. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 30.0% 20.0% 50.0% 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 90.0% 5.0% 5.0% 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 75.0% 20.0% 5.0% 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ 100.0% - - 

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 30.0% 20.0% 50.0% 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 60.0% 40.0% - 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 30.0% 30.0% 40.0% 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 55.0% 5.0% 40.0% 

ภาพรวม 58.8% 17.5% 23.7% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



99 

 

5.  ผลการดาํเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1…………………………………….การขจัดความยากจน....................…………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8.0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.5 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 4.3 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 9.0 

5) มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8.7 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 7.8 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 5.0 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.5 

ภาพรวม 7.1 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย กอน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 
คนละ 5,000 บาท/ป 

ครัวเรือน 300 400 +100 
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ยุทธศาสตรที่ 2 …………………………...การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ....................…………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 5.0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.7 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 10.0 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 10.0 

5) มีเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 8.5 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 10.0 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

ภาพรวม 9.0 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย กอน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จาํนวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. อัตราการเรียนตอของประชาชน คน 250 270 +20 

2. หมูบานที่มีสถานที่ใหบริการขอมูลขาวสาร หมูบาน 250 500 +3 
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ยุทธศาสตรที่ 3. .……………….........การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ.ใหสมดุลและแขงขันได..................………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1) มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 

2) มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 10.0 

3) มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 5.0 

4) มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.0 

5) มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กจิกรรม 9.0 

6) การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 9.5 

7) ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 8.6 

8) ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 6.4 

ภาพรวม 8.2 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย กอน 

ดําเนินการ 
(จาํนวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 20,000 บาท/ป ครัวเรือน 300 400 +100 

2. อัตราการจางงาน คน 250 500 +250 

3. การอพยพหางานทํา คน 100 50 -50 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ……………….....การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม....................………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.0 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.6 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 10.0 

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9.9 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 10.0 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

ภาพรวม 9.6 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย กอน 

ดําเนินการ 
(จาํนวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. การเพิ่มขึ้นของจํานวนพื้นที่ปลูกปา หรือไมยนืตน ไร 570 800 230 
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ยุทธศาสตรที่ 5……………………การพัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี...................………… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.0 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.6 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 10.0 

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด 9.9 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 10.0 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

ภาพรวม 9.6 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หนวย กอน 

ดําเนินการ 
(จาํนวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. มีจํานวนสมาชิก อบต. และขาราชการ ลูกจาง ของ อบต.  
มีจติสํานึกในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้น 

คน 50 160 +50 
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ยุทธศาสตรที่ 6……………………การสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม.....................……… 

1) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ 

ประเด็น 
คะแนนความพงึพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 5.0 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 9.7 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 10.0 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 10.0 

5)  มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9.0 

6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 8.5 

7)  ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 10.0 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 10.0 

ภาพรวม 9.0 

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 

หนวย 
กอน 

ดําเนินการ 
(จํานวน) 

หลัง 
ดําเนินการ 
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

1. มีประชาชนเขามามีสวนรวมทางการเมืองการปกครองเพิ่มขึ้น คน 100 200 +100 
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ตัวอยางการบันทึกขอมูลแบบที่ 3/2 
 

 

 

 

คําช้ีแจง : แบบที่ 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ตํ่ากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา 
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 
 

สวนที่ 2   ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

    

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)   การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม    

2)   การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)   การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4)   การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตอสาธารณะ    

5)   ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กจิกรรม    

6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กาํหนด    

7)   ผลการดําเนินโครงการ / กจิกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

8)   การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9)   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม    

 

 

 

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 



106 

ตัวอยางการบันทึกขอมูลแบบที่ 3/3 

 

 

 
 

คําช้ีแจง : แบบที่ 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนยุทธศาสตร……………………..…......การพัฒนาดานการทองเที่ยว………………………………............ 

สวนที่ 1   ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ (1)   ชาย (2)   หญิง 
2. อายุ (1)   ตํ่ากวา 20 ป (2)   20 – 30 ป (3)   31 – 40 ป 
  (4)   41 – 50 ป (5)   51 – 60 ป (6)   มากกวา 60 ป 
3. การศึกษา (1)   ประถมศึกษา (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3)   อนุปริญญา หรือเทียบเทา
  (4)   ปริญญาตรี (5)   สูงกวาปริญญาตรี (6)   อื่น ๆ  
4. อาชีพหลัก (1)   รับราชการ (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)   คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
  (4)   รับจาง (5)   นักเรียนนักศึกษา (6)   เกษตรกร 
  (7)   อื่น ๆ (ระบุ).................................................................. 

สวนที่ 2   ความพงึพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

5. หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาและ
สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 ทาน จะใหคะแนนองคกรปกครองสวนทองถิ่นของ
ทานเทาใด  

 

ความพึงพอใจ คะแนน 

(10 คะแนน) 

1)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ / กิจกรรม 8 

2)   มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ / กิจกรรม 7 

3)   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 6 

4)   มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหประชาชนทราบ 5 

5)   มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 8 

6)   การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 9 

7)   ผลการดําเนินโครงการ / กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถิ่น 10 

8)   ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 9 
 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดาํเนินงานขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 



ที่ปรึกษา 
นายสาโรช คัชมาตย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 

นายชุมพร พลรักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
นายธวัชชยั ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
คณะผูวิจัย 

รศ.ดร.สกนธ  วรัญูวัฒนา หวัหนาโครงการวิจัย 
ผศ.ดร.โกวทิย พวงงาม นกัวจัิย 
ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ นกัวจัิย 
นายนเร เหลาวิชยา นกัวจิัย 
นายไพรัช บวรสมพงษ นักวจิัย 
นายภาวนิ ศิริประภานุกลู นกัวจิัย 
นายทรงชยั ทองปาน นักวจิัย 
นางสาวอัลชลี พณิชการ ผูชวยนักวจิัย 
นายสวุัจชยั วิศาลวทิย ผูชวยนักวจิัย 
นายวทิวัส เหมทานนท  ผูชวยนักวจิัย 

คณะผูจัดทํา 
นายวิจารณ กุลชนะรัตน ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิน่ 
นายธนา   ยันตรโกวิท ผูอํานวยการสวนแผนพัฒนาทองถิน่ 

นายศิริชัย มานะชัย ผูอํานวยการสวนติดตามและประเมินผล 
นายอาํนวย ชางกลงึเหมาะ เจาหนาที่บริหารงานทัว่ไป 7 

นางคณิตา ราษฎรนุย เจาพนักงานปกครอง 7ว 
นายธีระรัตน  วงษจกัร  เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน  7ว 
นายวิโรจน บูรณตระกูล นกัพฒันาทรพัยากรบุคคล 7ว 
วาที่รอยตรีปริวรรต สมณะ นิติกร 6ว 
นายญาณกร ไพบูลย เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 4 

นางสาวลัดดาวรรณ  นอยอรุณ เจาพนักงานปกครอง 3 

นายไชยา กลิ่นทอง เจาหนาที่ธุรการ 5 

นายเสรี เจริญบริบูรณ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 5 

นางสาวมาฆสิริ เลี่ยวปรีชา เจาหนาที่บันทึกขอมูล 
นายจักรพนัธ พรศิริวงศ เจาหนาที่บันทึกขอมูล 




