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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การติดตาม  

เปนการเก็บรวบรวมขอมูลการปฏิบัติงานตามแผนที่มีการกําหนดไวแลว เพ่ือนาขอมูลมาใชในการตัดสินใจ 
แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเกิดผลดียิ่งขึ้น ดังนั้น จุดเนนที่
สําคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการตางๆ เพ่ือการตรวจสอบ ควบคุม กากับ การปฏิบัติงานของโครงการ การ
ติดตาม จะเกิดขึ้นในขณะทีโ่ครงการกาลังดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว  

การประเมินผล  

เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และนําผลมาใชในการเพ่ิมคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการ การประเมินผลจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของโครงการ นับตั้งแตกอนตัดสินใจ

จัดทําโครงการ ในขณะดําเนินงานในชวงระยะตางๆ และเมื่อโครงการดําเนินงานเสร็จแลว หรือประเมินผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ บางมิตินํามาใชในการประเมินความสําเร็จของโครงการวา บรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของโครงการท่ีตั้งไวหรือไม มีปญหา อุปสรรคอะไรบาง 

2.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในปที่ผานมา 

           องคการบริหารสวนตําบลบางจาน มียุทธศาสตรฯในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม จํานวน 7 ยุทธศาสตร
ในป 2559 รวม 106 โครงการ งบประมาณ 32,375,000.-บาท โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุอยูในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย พ.ศ.2559 จํานวน 68 โครงการ งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติ 17,591,612.10.-
บาท ผลการดําเนินงานของทาง องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 ดังนี ้

         ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน คมนาคมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บรรจุโครงการไว
ในแผนพัฒนาฯ ป พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งหมด 17 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน  5 โครงการ   
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ ป พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งหมด 38 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน  28 โครงการ   
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสาธารณสุข การจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 จํานวนท้ังหมด 10 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 9 
โครงการ   
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 3 โครงการ  
          ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บรรจุไวในแผนพัฒนาสาม
ป พ.ศ.2558 จํานวนทั้งหมด 3 โครงการ ไมมีการดําเนินการ   
          ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาศาสนา ศลิปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ.
2558 จํานวนทั้งหมด 11 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 7 โครงการ  
 
  
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของ

สวนท่ี ๒ 



๑๐ 

 
ประชาชน บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 จํานวน 22 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 15 โครงการ  
         รายละเอียดแตละยุทธศาสตร ดังนี ้

๑. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปการและการพัฒนาดานแหลงน้ํา  
  (รวม 6 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงนิ 2,400,910.31.- บาท) 
   1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพานทอระบายน้ํา 
       ๑. กอสรางดาดคลอง คสล.สายตนยาง หลังโรงสี หมูท่ี 1 จํานวนเงิน  755,000.- บาท 
          2. โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมรางระบายน้ํา ซอยกลางบาน หมูที่ 5 จํานวนเงิน  270,000.- บาท 
          3. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานดอนหัวหยิ่น หมูที่ 9  จํานวนเงนิ  296,000.- บาท 
          4. โครงการกอสรางถนน คสล.สายบานตาใจ หมูที่ 3 จํานวนเงิน  317,600.- บาท 
          5. โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบานลุงเชื้อ หมูที่ 6 จํานวนเงิน  209,000.- บาท 
   1.2 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟาสาธารณะและปรับปรุงซอมแซมใหทั่วถึง 
        1. โครงการขยายเขตไฟฟาตําบลบางจาน จํานวนเงิน  553,310.31.- บาท 
๒. การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  (รวม 13 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงิน 430,143.- บาท) 
     2.1 แนวทางการพัฒนาการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในและ
นอกระบบ 
       1. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน    7,260.-  บาท 
       2. อุดหนุนโครงการเขาคายคณิตศาสตร จํานวนเงิน 4๐,๐๐๐.-  บาท 
          3. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  จํานวนเงนิ  18,820.-  บาท 
          4. อุดหนุนโครงการจางครูภาษาอังกฤษ จํานวนเงิน  110,๐๐๐.-  บาท 
          5. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศใหแกนักเรียนในตําบลบางจาน จํานวนเงนิ 40,๐๐๐.-  
บาท 
     2.2 แนวทางการพัฒนา และสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมถึงการปองกันและแกไขปญหายา
เสพติดและโรคติดตอ 
              ไมมีการเบิกจายงบประมาณ 
     2.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสวัสดิการสังคมใหแกประชาชน 
     1. เงนิสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    จํานวนเงิน   24,000.- บาท 
     2. เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ (สปสช.)  จํานวนเงิน   76,518.- บาท  
     2.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการสงเสริมงานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
     1. โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ     จํานวนเงิน   40,000.- บาท 
     2. โครงการสงเสริมศนูยพัฒนาครอบครัวในชุมชน   จํานวนเงิน     3,500.- บาท 
       3. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จํานวนเงิน     7,300.- บาท 
       4. โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส   จํานวนเงิน   10,250.- บาท 
       5. โครงการอบรมใหความรูปองกันเอดส    จํานวนเงิน      8,450.- บาท 
    2.5 แนวทางการพัฒนา สงเสริมการมีสวนรวมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับและมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
       1. โครงการแขงขันกีฬาตําบลบางจาน    จํานวนเงิน   44,045.- บาท 
 ๓. การพัฒนาดานการสาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
  (รวม 2 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงิน  78,680.- บาท) 
 
    3.1 แนวทางการพัฒนา การปองกันและควบคุมโรคท่ีสามารถปองกันได 



๑๑ 

 
       1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) จํานวนเงิน   67,5๐๐.- บาท 
    3.2 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 
     1. โครงการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลสําคัญฯจํานวนเงิน  11,18๐.- บาท 
๔. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
  (รวม 1 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงิน 300,000.-บาท) 
    4.1 แนวทางการพัฒนา ดานการทองเที่ยว 
       1. โครงการจัดทําปายถนน/ซอยหมูบาน/ปายประชาสัมพันธภายในตําบลบางจาน จํานวนเงนิ  300,000.- 
บาท 
๕. การพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           ไมมีการเบิกจายงบประมาณ 
๖. การพัฒนาดานการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  (รวม 12 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงิน 747,964.66.- บาท) 
    6.1 แนวทางการพัฒนา เพิ่มชองทางในการรับขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 
       1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง (อุดหนุน อบต.โพธิ์พระ) จํานวนเงิน 
11,000.- บาท 
    6.2 แนวทางการพัฒนา การสงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
       1. โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในศนูยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวนเงิน 2,650.- บาท 
    6.3 แนวทางการพัฒนา สงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
       1. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวันศนูยพัฒนาเด็กเล็ก) จํานวนเงนิ      
145,600.- บาท 
       2. โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (โรงเรียนวัดโพธิ์ฯ) จํานวนเงิน  288,000.- บาท 
       3. โครงการอุดหนุนคาอาหารเสริม(นม) สพฐ.(โรงเรียนวัดโพธิฯ์) จํานวนเงิน 126,474.86.- บาท 
       4. โครงการคาอาหารเสริม(นม)สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ จํานวนเงิน 45,559.80.- บาท 
     6.4 แนวทางการพัฒนา สงเสริมและเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
        1. โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาต ิจํานวนเงิน 31,520.- บาท 
     2. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ จํานวนเงิน 39,340.- บาท                                                                                                         

    3. โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาต ิจํานวนเงิน 27,370.- บาท      
    4. โครงการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา แหเทียนพรรษา จํานวนเงนิ 4,60๐.- บาท 

       5. โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ จํานวนเงิน  10,85๐.- บาท 
       6. โครงการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 29 ประจําป 2558 จํานวนเงิน 15,๐๐๐.- บาท 
๗. การพฒันาดานการเมือง กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวม 
  (รวม 3 โครงการ/กิจกรรม รวมเปนเงิน 13,633,644.13.- บาท) 
    7.1 แนวทางการพัฒนา การเมืองและการบริหารจัดการ 
     ๑. โครงการประชุมประชาคมหมูบานและตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป จํานวนเงิน 5๐๐.- บาท 
    7.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได 
 
     1. โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได จํานวนเงนิ  
3,600.- บาท  



๑๒ 

 
   7.3 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบตัิงาน 
      1. โครงการบริหารจัดการองคกร                           จํานวนเงิน   13,629,544.13.-           บาท   
ดังนี้ 
       งบกลาง      เปนเงิน  300,048.40.-   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายการเมือง)       เปนเงิน    2,398,320.-   บาท 
  เงนิเดือน (ฝายประจํา) -คาจางประจํา     เปนเงิน         5,279,935.19.-   บาท 
  คาตอบแทน             เปนเงิน       655,290.-   บาท 
  คาใชสอย     เปนเงิน         1,071,351.23.-   บาท 
  คาวัสดุ                        เปนเงิน  822,961.81.-   บาท 
  คาสาธารณูปโภค    เปนเงิน  380,437.50.-   บาท 
  คาครุภัณฑ    เปนเงิน           358,900.00.-   บาท 
  คาที่ดินและสิ่งกอสราง   เปนเงิน    2,362,300.-   บาท 
    **รวมงบประมาณทั้งสิ้น   17,591,342.10.-   บาท 
       จะเห็นไดวาโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2559 มีจํานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับรายได
ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ที่รวมเงินอุดหนุนดวยแลว แตโครงการในป พ.ศ. 2559 จํานวน 68 
โครงการ งบประมาณ 17,591,612.10.- บาท ขอใหทางคณะกรรมการเปรียบเทียบดูวาเราสามารถดําเนินการได
มากนอยแคไหน ซึ่งยังมีโครงการที่ยังไมไดดําเนินการอีกจํานวน 38 โครงการ เทากับวาองคการบริหารสวนตําบล
บางจานดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดรอยละ 64.15 % สวนที่เหลือรอยละ 35.85 % ที่ไมไดดําเนินการ                                             

2.2 สรุปผลการติดตามและประเมินผลในชวงสามปที่ผานมา 

สรุปสถานการณการพฒันา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
     ไดดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการที่แลว

เสร็จ 
การเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 9 20.93 9 20.93 4,899,730 67.33 
2. ดานการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 14 32.56 14 32.56 521,882 7.17 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

6 13.95 6 13.95 295,024 4.05 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการทองเที่ยว 

1 2.33 1 2.33 659,270 9.06 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 0 0 
6.ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 10 23 10 23 875,068.80 12.02 
7. ดานการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

3 6.98 3 6.98 26,700 0.37 

รวม 43 100 43 100 7,277,674.80 100 

 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 



๑๓ 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการที่แลว

เสร็จ 
การเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 10 12.04 4 4.81 4,000,387.55 23.76 
2. ดานการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 27 32.53 20 24.09 406,823.00 2.42 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบรอย 

8 9.63 8 9.63 2,296,380.00 13.64 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชย 
กรรมและการทองเที่ยว 

3 3.61 1 97.59 30,000.00 0.18 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 1 1.20 1 1.20 10,000.00 0.06 
6.ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 16 19.27 15 18.07 746,646.72 4.44 
7. ดานการบริหารกระบวนการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

18 21.68 12 14.45 9,344,004.02 55.51 

รวม 83 100 60 100 16,834,241.29 100 
 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 
จํานวนโครงการที่แลว

เสร็จ 
การเบิกจายงบประมาณ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 17 16.03 5 29.91 2,400,910.31 13.65 
2. ดานการสงเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต 38 35.84 28 73.68 430,413.00 2.45 
3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

10 9.43 9 90.00 78ม680.00 0.45 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชย กรรมและการทองเที่ยว 

5 4.71 3 60.00 300,000.00 1.71 

5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3 2.83 0 0.00 0 0 
6.ดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 11 10.37 7 63.63 747,964.66 4.25 
7. ดานการบริหารกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

22 20.75 15 68.18 1,363,3644.13 77.50 

รวม 106 100 60 100 17,591,612.10 100 

 

ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 

ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59 

เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือใหความเปนอยูของประชาชน
ดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลนั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน (ยกเวนครัวเรือนที่ปลูกสรางใหม) 
๒.  ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก 
 
๔.  ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนท่ี   



๑๔ 

 
5.  เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน 
6.  ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยงัชีพทุกคน 
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย 
9. ปญหาไขเลือดออกลดลง 
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง 
๑1. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข 
๑2. ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย 
๑3. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

                             14. ประชาชนไดรับบริการตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดวยความสะดวก 
ผลกระทบ 

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕59 สามารถดําเนินการได
ตามที่ประชาชนตองการ ดังนี ้

 ๑. การกอสรางถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองคการบริหารสวนตําบล ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวม
ขังในบางจุด ทําใหองคการบริหารสวนตําบลตองเรงกอสรางรางระบายน้ําและวางทอระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพ่ือแกไข
ปญหาดังกลาว 

 2. เม่ือประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แตหนวยบริการดานสาธารณสุขมีไมเพียงพอตอความตองการ ทําให
ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ 
          3. การกอสรางทางระบายน้ําและทอระบายน้ําในชุมชนใหสามารถระบายน้ําในชวงเวลาที่น้ําทวมขัง
นั้นมผีลกระทบคือตองใชงบประมาณที่สูงในการปรับปรุงถนนแลวฝงทอหรือกอสรางรางระบายน้ําเนื่องจากพื้นถนน
เดิมยังอยูในสภาพที่ใชงานไดด ี

สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปญหา 
๑)  เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบกฎหมาย เทาที่ควร   
๒)  เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

                     ๕)  ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะ
สามารถดําเนินการได  

อุปสรรค 
๑) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีใน

การทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง  
๒) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ

ประชาชน   
๓) องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนนิการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่ 
 
    

         แนวทางการแกไข   



๑๕ 

 
  (๑)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป 
กลาวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ  

๓)  ไมควรบรรจุโครงการ/กจิกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
เชนปญหาน้ําประปา ไฟฟา 

(๒) การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 ๓)  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
 ๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจ 
 ๕)  ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบล  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปญหา 

๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่
ไมสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

๒)  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา   

๓)  องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวใน
ขอบัญญัตงิบประมาณรายจาย  
  อุปสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาและ
ความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด  

๒)  องคการบริหารสวนตําบลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบาง
รายการยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจายรายการใหม      
          แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป    

                            
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให

สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   



๑๖ 

 
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม  
๕)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากที่สุด  

เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหาวาตภัยที่เกิดข้ึนเปนประจํา
ทุกปในชวงฤดูรอน 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 
๓)  เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยมแจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน 
๔)  ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพื่อใหเกิด

ความเขาใจ 
๕)  ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับองคการบริหารสวนตําบล  

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปญหา 

๑)  องคการบริหารสวนตําบลตําบลบานเหลื่อมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง
ประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวใน
งบประมาณรายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการดําเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได   

          แนวทางการแกไข   
  (๑)  การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบใน
การจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป  

๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม 

 (๒)  การบริการประชาชน 
1) ควรปรับสถานที่ในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอี้

เพียงพอ สะดวก สะอาด  และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี   
 
2) องคการบริหารสวนตําบลควรจัดประชาสัมพันธขาวสารตางๆ ผานทางหอกระจายขาว

มากกวานี้และประชาสัมพันธขาวบอยๆ  



๑๗ 

 
3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล 

2.3 การประเมินผลสภาพทั่วไป 

1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ที่ตั้ง  
      ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ตั้งอยูเลขที่ 206 หมูที่ ๑ ตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี   
จังหวัดเพชรบุรี เบอรโทรศัพท ๐-๓๒๗๗-๐๐๐๕  เวปไซต www.bangchanphet.go.th      
เนื้อที่  

ตําบลบางจาน มีพื้นที่ท้ังหมดประมาณ ๑๗.๒๐ ตารางกิโลเมตร โดยคดิเปนไร จํานวน ๑๐,๗๔๙ ไร อยูทาง
ทิศตะวันออกของจังหวัดเพชรบุรี อยูหางจากที่วาการอําเภอเมืองเพชรบุรี ประมาณ ๕ กิโลเมตร    
อาณาเขต 

ทิศเหนือ      ติดตอตําบลหนองโสน อําเภอเมืองเพชรบุรี และตําบลทาแรงออกอําเภอบานแหลม 
ทิศตะวันออก     ติดตอตําบลบางขุนไทร อําเภอบานแหลม 
ทิศใต      ติดตอกับตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี และตําบลบางแกว อําเภอบานแหลม 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลชองสะแก อําเภอเมืองเพชรบุรี 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
        ตําบลบางจานเปนพื้นที่ราบรุม เหมาะแกการทํานา มีคลองชลประทาน และคลองธรรมชาติไหลผาน 

3. ประชากร 
  จํานวนประชากรรวม 4,113   คน 
   ชาย   2,008   คน 
   หญิง   2,105   คน 

สถิติจํานวนประชากร แยกตามชวงอายุ (ป) เฉพาะผูมีสัญชาติไทย 

ชวงอายุ (ป) เพศชาย  (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 
แรกเกิด  - 5 ป 103 99 202  
  6 ป  - 11 ป 160 136 296  
12 ป  - 17 ป 119 103 222  
18 ป  - 25 ป 220 183 403  
26 ป  - 31 ป 176 160 336  
32 ป  - 40 ป 286 279 565  
41 ป  - 49 ป 327 305 632  
50 ป  - 59 ป 290 363 653  
60 ป ขึ้นไป 323 485 808  

 
 
 

4. เขตการปกครอง 
การแบงเขตการปกครองและจํานวนประชากร 



๑๘ 

 
          ตําบลบางจาน แบงเขตการปกครองตามกฎหมายทองถ่ิน แบงเปน ๙ หมูบาน ซึ่งอยูในเขตการปกครองของ
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ทั้งหมด ดังนี ้
 

 
หมูที่ 

 
ชื่อหมูบาน 

 

จํานวนประชากร         
        (คน) 

 
รวมประชากร 
ของแตละหมู 

 
จํานวน /
ครัวเรือน 

 
ชื่อผูนําหมูบาน 

ชาย หญิง 
๑ บานวัดชีสาม (วัดใหม) 471 478 949 294 นายจักรินทร นามเที่ยง 

๒ บานหนองเปดน้ํา 251 285 536 166 นายมานะ บุญโพธิ์ 

๓ บานวัดโลกา 239 263 502 171 นายสุริน จันทรเขียว 

๔ บานทามะกอก (วัดทาขวิด) 150 153 303 83 นายธีระศักดิ์ ผองสี 

๕ บานศาลเจาพอโรงหนัง 151 169 320 102 นายชะโรม แสงแดง 

๖ บานไลเบี้ย 163 161 324 106 นายเอกอัมรินทร ทองนวล 

๗ บานทาไทร (ทาใหญ) 146 139 285 81 นางลออง  ชูจันทร 

๘ บานทาใหญ (หนาทาใหญ) 79 101 180 57 นายปริญญา พุมพวง (กํานัน) 

๙ บานดอนกระเบื้อง 364 362 726 217 นายอราม บานแยม 

รวม 2,004 2,113 4,117 1,277  

 

2.4 การประเมินผลยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒   

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอาย ุ
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 



๑๙ 

 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒. แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากขึ้น  รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
๓. ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตรประเทศ(Country Strategy)จัดทําขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานที่ผานมา ซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน 
ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พรอมของหนวยงานที่เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจาก
การบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการดําเนินการ เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี ้   

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพฒันาอยางยั่งยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)    
  

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     



๒๐ 

 
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี ้
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๓  :  การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
๔. คานิยมหลักของคนไทย   

คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง มีทั้งหมด ๑๒ ประการ ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู หมั่นศกึษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พรอมโดยภูมิคุมกันที่ด ี

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
๕. นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทกุภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคค.ี..” 



๒๑ 

 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย ๑๑ ดาน ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนบุํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาที่ ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ เกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน การ
ปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
ที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่  ที่จัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานและ
สถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติดหากพบให
ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาโดยทันที และ
ติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้งมีกลไกติดตาม
ชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือเชิงรุกกับ
องคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเขา
สูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพ
ติด 

 
๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหนาที่การปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน



๒๒ 

 
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี ้

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่
เกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยทั่วไปที่ทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดที่เห็นเปนที่ประจักษในพ้ืนที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง ๕ ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระทํา

ผิดตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตร
หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
6. ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ 

วิสัยทัศน  

“ ฐานเพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อาหาร และการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ” 

พันธกิจ 

  ๑. สรางและฟนฟูธรรมชาติและทรัพยากรน้ํา เพ่ือเปนฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม และการทองเที่ยว 
  ๒. สรางระบบเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียว พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และการคาชายแดนสู AEC  
  ๓. ลดความรุนแรงปญหาการกัดเซาะชายฝง 
  ๔. หยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืช (มะพราว) 
เปาประสงค 
  ๑. สัตวน้ํามีที่อยูอาศัยและเพาะพันธ 
  ๒. ไมมีแมลงศัตรูพืชระบาด (มะพราว) 
  ๓. แหลงทองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงเปนระบบสู ACE 
  ๔. การกัดเซาะชายฝงทะเลไดรับการแกไขอยางยั่งยืน 
 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางตนทุนทางทรัพยากรเพ่ือการลงทุน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ความเชื่อมโยงของการทองเที่ยวและพ้ืนที่เศรษฐกิจ ACE 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การกัดเซาะชายฝงทะเล 

7. แผนพฒันาจังหวัดเพชรบุร ี
นโยบายการพฒันาจังหวัด ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. 2561 - 2564) 



๒๓ 

 
วิสัยทัศน  
            “ เมืองเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และเมืองนาอยู นากิน นาเที่ยว ระดับประเทศ ” 
พันธกิจ 

๑. ผลิตอาหารที่มีคณุภาพและปลอดภัย ตอยอด/แปรรูปเชิงสรางสรรคได 
๒. พัฒนาเชิงบูรณาการใหเปนจังหวัดที่นาอยูอาศัยและประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
๓. ยกระดับเปนเมืองทองเท่ียวชั้นนําของ ASEAN 

    เปาประสงครวม 
 ๑. ผลิตภัณฑมวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในดานการเกษตร การทองเที่ยว การคาการลงทุนเติบโตอยาง
ตอเนื่องภายใน พ.ศ. 2560 
 ๒. จังหวัดเพชรบุรีสามารถสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรมขับเคลื่อนสูเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีขีดความสามารถใน
การรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ําที่เปน
โมเดลที่ประสบความสําเร็จของประเทศปญหามูลคาความเสียหาย ลดลง และคาชดเชยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ลดลง 
 ๓. ประชาชนทุกชวงวัยมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการศึกษา
และการเรียนรู ไดรับการพัฒนาคุณภาพสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็ง เปนรากฐานที่เอ้ือตอการพัฒนาคน ดัชนี
ความมั่นคงของความการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนในระดับ
จังหวัดเพ่ิมสูงข้ึน 
         4. การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางทั่วถึง 
รายไดตอหัวเพ่ิมขึ้น 
         5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และประชาชนมี
สวนรวมขจัดการทุจริตคอรัปชั่น ทุกสวนราชการมีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชน
ตอการบริหารและการบริการของหนวยงานรัฐเพ่ิมขึ้น 
   ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 : การพัฒนาเมือง การพัฒนาการคา การบริการ และอุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่
มีคุณภาพ 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 : การเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารและใหเติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบ
วงจร 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 
     ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 : การเสริมสรางความมั่นคง สันติสุข และสังคมคุณภาพ ที่ยั่งยืนดวยหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

       1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
8. ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดเพชรบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๙-
๒๕๖๑) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 



๒๔ 

 
 -  งานดานคมนาคมและการขนสง กอสรางปรับปรุงงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา 
พัฒนาระบบจราจร 

-  งานดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา ประปา พัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และระบบชลประทาน 
-  งานดานการผังเมือง ผังเมืองเฉพาะ และปองกันการบุกรุกที่สาธารณประโยชน 

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชวีิต 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจและอาชีพใหกับประชาชน 
  -  งานดานสวัสดิการสังคม (ผูสูงอายุ/คนพิการ/ผูดอยโอกาส/ผูปวยเอดส) 
  -  งานดานการศึกษา 
  -  งานดานการสาธารณสุข 
  -  งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย 
  -  งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -  งานดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง 
และการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการสงเสริมการลงทุน 
  -  งานดานการพาณิชยกรรม 
  -  งานดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  -  งานดานการทองเท่ียว 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการปองกันและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  -  งานดานการจัดการขยะในชุมชน 
  -  งานดานการสงเสริมใหเกิดการผลิต การบริการ การบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการสงเสริม เผยแพร และอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 
 
 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
  -  งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร  

-  งานดานการมีสวนรวมของประชาชน และการปองกันการทุจริต 
  -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร 



๒๕ 

 
  -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  -  งานดานการสงเสริมความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจการทองถิ่น 
  -  งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 
  -  งานดานการสงเสริมคานิยม ๑๒ ประการ 
9. แผนชมุชน  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ไดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสงเสริม สนับสนุน ใหทุกหมูบาน ชุมชน มีการ
จัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน สําหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เปนการกําหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคน
ในชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสุขภาพอนามัย ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอ่ืนๆ ซึ่งจะมีอยู ๓ แบบ ดังนี้  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําปญหาความตองการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไว

ในแผนพัฒนา แตหากเกินศักยภาพของอบต. ใหเสนอปญหา ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอํานาจหนาที่ แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย ๕๐% ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  
โครงการกิจกรรม ปญหาที่ชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน รางระบายน้ํา ไฟฟาสองสวาง 
๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดําร ิเชนการขุดลอกคูคลอง จัดหารเหลองน้ําเพ่ือการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร เชน การอบรมใหความรูดานการเกษตร อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทําการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต เชน ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม ปญหายาเสพติด 
๖)  ดานการเมือง เชน คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมกลุมองคกร ยังไมแข็งแรงพอ 
๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย  
๘)  ดานการศึกษา เชน ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาตํ่าไมมีความรูเพียงพอ 

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน โรคระบาด โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปญหาฝุนละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เชน ติดตั้งกลองวงจรปด การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ การจัดฝกอบรม อปพร. 
๑0. แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและ



๒๖ 

 
หลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือ หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา ดวนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เรื่อง การสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสําคัญกับ
การจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่นโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหความสําคัญกับขอมูล
การเกษตร เชน ประเภทพืชที่ปลูก ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน ขอมูลดานแหลงน้ํา เชน 
ปริมาณน้ําฝน แหลงน้ําธรรมชาติ แหลงน้ําที่มนุษยสรางข้ึน เปนตน โดยจัดทํายุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถ่ิน โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหา
ใหกับชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ํา โดยใหจัดทําเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน เทศบาลจึงตอง
ประชาคมทองถิ่นในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง
น้ําเพื่อเทศบาลจะไดนําบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย สมาคมองคการบริหารสวน
ตําบลแหงประเทศไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจขอมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐาน
ของประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง ท้ังนี้ใหทองถ่ินอําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สํารวจขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลท่ีตองสํารวจมีดังนี้  
 สวนที่ ๑ : ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนที่ ๒ : ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนที่ ๓ : ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 
 สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 สวนที่ ๕ : ความตองการในการทําเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 

(๒) ดานแหลงน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

11. แผนพัฒนาทองถ่ิน 
ตามที่ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตาม
และประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนนิการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามสภาพทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ไดศึกษา รวบรวม แนวคิด และเอกสารท่ีเก่ียวของ ดังนี ้ 

๑. วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน  
๒. ภารกิจหลัก หรือพันธกิจการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
๓. จุดมุงหมายในการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
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๔. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน  
5. การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 

วิสัยทัศน 
                      “ บางจานนาอยู ฟนฟูตําบล ประชาชนมีสวนรวม ” 

พันธกิจ 

          ๑. พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

๒. พัฒนาศักยภาพดานการศึกษาของโรงเรียนในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพ ในดานองคความรูของประชาชน

ในทองถิ่น 

 ๓. สงเสริมการใหบริการดานสาธารณสุขใหเปนไปอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ   

 ๔. ดําเนินการปรับปรุง ซอมแซมดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค ใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถ่ิน 

 ๕. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 ๖. สงเสริมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจ และแหลงทองเที่ยว

เชิงอนุรักษ 

 ๗. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  

นันทนาการ 

 ๘. สงเสริมสนับสนุนการปองกันและรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และการปองกันสาธารณภัย 

 ๙. ดําเนินการปรับปรุงอาคารที่ทําการ วัสดุอุปกรณสํานักงาน และพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

         ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสรางพ้ืนฐานที่ไดมาตรฐานและ
เพียงพอ 

๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ไดรับบริการสาธารณะอยางท่ัวถึง 
๓. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๔. ประชาชนมีงานทํามีรายไดเพ่ิมขึ้น 
๕. สังคม ชุมชน มีสภาวะแวดลอมที่ด ีประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ด ี
๖. ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. การบริหารในระบบบูรณาการและการทํางานเนนความโปรงใส 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

  -  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา และอ่ืนๆ 
-  ขยายเขตไฟฟาและซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
-  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาแหลงน้ํา ขยายเขตประปา 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชวีิต 
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          แนวทางการพัฒนา 
  -  พัฒนาการศึกษา สงเสริม สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั้งในและนอก
ระบบ 
  -  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  -  สนับสนุนการสงเสริมงานสวัสดิการสังคมและนันทนาการ 
  -  สงเสริมการมีสวนรวมการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข การจัดระเบียบชมุชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  ปองกันและควบคุมโรคท่ีสามารถปองกันและควบคุมได 
  -  รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
  -  จัดหาวัสดุอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ การวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 

 แนวทางการพัฒนา 
-  สงเสริมการผลิตพืช ผัก ผลไมปลอดสารพิษใหแกประชาชนเพ่ือการบริโภค 

  -  สงเสรมิกลุมเกษตรกรใหประชาชนทุกระดับ 
  -  สงเสริมปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวของตําบลใหสวยงาม นาเที่ยว 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลใหมีประสิทธิภาพ 
  -  การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
  -  สรางจิตสํานึกใหประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ บําบัด ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหกับประชาชน 
  -  สงเสริมสนับสนุน การศกึษา 
  -  สงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
  -  สงเสริมและเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
           แนวทางการพัฒนา 
  -  บริหารงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีใน
องคกร เปดโอกาสใหประชาชนในตําบลไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกรและทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น
ของตนเอง ดูแลสอดสองพรอมการปองกันไมใหเกิดการทุจริตในวงราชการ พรอมทั้งใหความรูความเขาใจเก่ียวกับ
องคการบริหารสวนตําบล 
  -  ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 

-  ปรับปรุงและพัฒนารายได 
  -  ปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใช และสถานที่ปฏิบัติงานใหทันสมัยอยูเสมอ 
การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถิ่นในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึง
โอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานๆ ของทองถิ่น 



๒๙ 

 
รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซึ่งท้ังหมดเปนการ
ประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุด
ไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT analysis 
การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะหศักยภาพ     
เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบล

บางจาน โดยใชเทคนิค SWOT analysis มีดังนี ้
จุดแขง็ (Strengths: S) 

                   ๑. พื้นที่การปกครองในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไมกวางขอบเขตการรับผิดชอบไมมาก
ทําใหงายแกการบริหาร 
                   ๒. ประชาชนในชุมชนไมหนาแนนสวนมากเปนคนในพ้ืนที่สะดวกในการติดตอประสานงานในการทํา
โครงการและกิจกรรม 
  ๓. การเมืองในพ้ืนที่ไมแรง ประชาชนสวนมากอยูกันแบบเครือญาต ิ
  ๔. ประชาชนยังยึดมั่นในวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินที่เปนเอกลักษณของ
ตนเอง มวีัดในพ้ืนที่จํานวน 3 แหง 
  ๕. พ้ืนท่ีตําบลบางจานเปนท่ีราบลุมเหมาะที่จะทําการเกษตร ทํานา ทําสวน และเลี้ยงสัตว 
  ๖. องคการบริหารสวนตําบลบางจานเปนองคกรขนาดกลาง มีเจาหนาที่ไมมากและเปนคนในพื้นท่ี
รูสภาพแวดลอมในทองถิ่นเปนอยางด ี
  7. ประชาชน ผูนําชุมชน มีความพรอมในการใหความรวมมือและชวยเหลือกับทางราชการในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
  8. มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง 
  9. มีกลุมอาชีพตางๆ 
 
 

จุดออน (Weaknesses: W)   
          ๑. องคการบริหารสวนตําบลบางจานเปนองคกรขนาดกลาง รายไดนอย งบประมาณมีจํากัด 

  ๒. พนักงานและเจาหนาที่มีนอยไมพอกับปริมาณงานและภาระหนาที่ที่รับผิดชอบ 
  ๓. สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุม น้ําทวมถึง ในฤดูฝน และขาดแคลนน้ําในหนาแลง 
  ๔. บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ ในกฎระเบียบ และขอปฏิบัติตางๆ 
  ๕. เครื่องมือ และอุปกรณ ไมพอกับเจาหนาที่ทําใหการปฏิบัติงานลาชา  
  6. คนวัยทํางานไปหางานทําในเมืองเนื่องจากไมมีสถานประกอบการขนาดใหญ ไมมีโรงงานใน
พ้ืนที่เพ่ือจางคนในทองถิ่น 
  7. สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
  8. ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปกลุมอาชีพอยาง
เขมแข็ง 
  9. ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงรองรับแรงงานนอกฤดูเกษตร 
  10. ขาดแหลงเงินทุนในการดําเนินการตางๆ 

โอกาส (Opportunities: O) 



๓๐ 

 
                     ๑. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไมวาจะเปนการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจทองถ่ินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเปนตน 
                    ๒. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน
ของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๓. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารใหทองถิ่นดําเนินการเอง ตามที่
กฎหมาย และระเบียบกําหนด  
  ๔. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากขึ้น 
  ๕. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางเทาเทียมและทั่วถึง 
                    ๖. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 
                    ๗. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน “ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ” ตามแนวพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 
                    ๘. รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

                    9. มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
   10. มีสถานที่ศึกษาระดับประถมและระดับมัธยมในเขตพ้ืนที่ 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด ( Threats : T ) 
๑. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๒. สภาวะการทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
๓. การเปลีย่นรัฐบาลทําใหนโยบายเปลี่ยนแปลง และไมตอเนื่อง 
๔. ชุมชนและประชาชนขาดการรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม

ที่มีอยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
6. การบริการจากภาครัฐยังเขาไมถึง 

 ปงบประมาณ 2560 งานวิเคราะหนโยบายและแผนไดประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน โดยดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 
จํานวน 9 หมูบาน ในประเด็นตางๆ ดังนี ้
 1. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ในภาพรวม 
(ตามแบบ 3/2 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  

2. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน จําแนกตามยุทธศาสตร (ตาม
แบบ 3/3 ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) โดยประเมินความพึงพอใจในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 7 
ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดแก  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคณุภาพชีวิต 
 ๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ เรียบรอย 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และ
การทองเที่ยว 



๓๑ 

 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 
ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ในภาพรวม (แบบ 3/2)  

งานวิเคราะหนโยบายและแผน ไดดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางจากคณะกรรมการชุมชน หนวยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางจาน จํานวน 450 ชุด  

โดยผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในภาพรวม ดําเนินการสอบถามความพึงพอใจ ในเรื่องเก่ียวกับ  
1. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2. การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3. การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4. การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  
8. การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน  
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

ดังแบบประเมินนี ้

 

 

 

 

 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน อําเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี ประจําป 2560 

(ระหวางตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

คําชีแ้จง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
            ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม  
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ           □ ชาย      □  หญิง 

2. อายุ           □ ต่ํากวา 20 ป      □ 20 - 30 ป    □ 31 - 40 ป       

                    □ 41 - 50 ป        □ 51 - 60 ป    □ มากกวา 60 ป 



๓๒ 

 

3. การศึกษา    □ ประถมศกึษา   □ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   □ อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

                    □ ปริญญาตรี      □ สูงกวาปริญญาตรี             □ อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก   □ รับจาง           □ เอกชน/รัฐวิสาหกจิ           □ คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

                    □ รัชราชการ      □ นักเรียนนักศึกษา             □ เกษตรกร 

                    □ ประมง           □ อื่นๆ ระบุ...................................... 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 

1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลบางจานในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น 

   

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการกิจกรรม    
 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน อําเภอเมือง จงัหวัดเพชรบุรี ประจําป 2560 

(ระหวางตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 

คําชีแ้จง : แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
            ทองถิ่นในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม  
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ           □ ชาย      □  หญิง 

2. อายุ           □ ต่ํากวา 20 ป      □ 20 - 30 ป    □ 31 - 40 ป       

                    □ 41 - 50 ป        □ 51 - 60 ป    □ มากกวา 60 ป 



๓๓ 

 

3. การศึกษา    □ ประถมศกึษา   □ มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา   □ อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

                    □ ปริญญาตรี      □ สูงกวาปริญญาตรี             □ อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลัก   □ รับจาง           □ เอกชน/รัฐวิสาหกจิ           □ คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

                    □ รัชราชการ      □ นักเรียน/นักศึกษา            □ เกษตรกร 

                    □ ประมง           □ อื่นๆ ระบุ...................................... 

 

สวนที่ 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางจานในภาพรวม 

5. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลบางจานในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4. มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5. การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด    
7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน
ในทองถิ่น 

   

8. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
9. ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการกิจกรรม    

 
6. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลบางจานมาก
นอยเพียงใด  
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. การกอสราง ปรับปรุง พัฒนาถนน ทางเทา ระบบระบายน้ํา    
2. การขยายและปรับปรุง ไฟฟา ประปา โทรศัพทฯลฯ    
3. การปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ใชประโยชนรวมกันของชุมชน    

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส    
2. การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน    
3. การพัฒนาดานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนที่    



๓๔ 

 
4. การสงเสริมสุขภาพ อนามัยในชุมชน    
5. การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแขงขันกีฬาในชุมชน    

3. ดานการจัดระเบียบชมุชนสังคมและการรักษาความเรียบรอย 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน    
2. การปรับปรุง พัฒนา การรักษาความสงบเรียบรอยในชุมชน    
3. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่    

 

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการทองเที่ยว 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียว    
2. การพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางทองถ่ินและทองเที่ยวแบบธรรมชาติ    
3. การสงเสริมพัฒนาสินคาชุมชน    

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เชน คลอง สระน้ํา ที่สาธารณะ    
2. การปรับปรุงระบบระบาย บําบัดน้ําเสียในชุมชน    
3. การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
ในชุมชน 

   

4. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในชุมชน    

6. ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1. การสงเสริมเผยแพร ภูมิปญญาทองถิ่น สําหรับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

   

2. การพัฒนาปรับปรุงวัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ    
3. การอนุรักษฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน    

7. ดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

ประเด็นการสอบถาม พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1. การพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ การปฎิบัติงานและการใหบริการ
ประชาชน 

   

2. การปฎิบัติงานของพนักงานในแตละสวนราชการ    
3. การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในกิจกรรม
ตางๆของ อบต. 

   



๓๕ 

 
4. การพัฒนาระบบขอมูลขาวสาร การสื่อสาร ประชาสัมพันธ หอ
กระจายขาวชุมชน 

   

5. การสงเสริมความรู ความเขาใจ เรื่องการปกครองตามระบบ
ประชาธิปไตย 

   

 
สวนที่ 3. การเปล่ียนแปลงของชุมชนหลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดดําเนินการและการมีสวน
รวมของประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 
 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการหลังจากดําเนินงานเสร็จเรียบรอยแลว 
ผลการดําเนินงาน 

กอนดําเนินงาน หลังดําเนินงาน 
ไดรับ ไมไดรับ ไดรับ ไมไดรับ 

1. ทานมีสวนรวมตอการดําเนินงานของ อบต. มากขึ้น     
2. ทานมีความรูและเขาใจบทบาทหนาที่ของ อบต. มากขึ้น     
3. ทาน/และชุมชนไดรับประโยชนจากการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น     
 
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 
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