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ค าน า 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ 12 และ ข้อ 13 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา   มี
หน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลผักไหม    จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลผักไหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการ
ติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมทราบ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลผักไหม หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์            
อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  
                                                                                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็น  อย่างยิ่ง  
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา  ว่ามีความสอดคล้อง
กับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจะกง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน              
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการ
ด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้
ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือ
บรรลุเป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซ่ึง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูล
ต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  

 

๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการ

ที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์
หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบ
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่   อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่า
แผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่
ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรของต าบลผักไหม  สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใด

ได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่  
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๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน
ของส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  

๒.๓  เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการท างานของเจ้าหน้าที่   ซึ่งเป็นผล
ต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ  

 

๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  
๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  
๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ต าบลผักไหม และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่

เกิดข้ึน  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาต่อไป  
 

๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  จะต้องด าเนินการ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังนี้ 

๑.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  ดังนี้ 

   (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๒.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒561  ข้อ ๑๒  ดังนี้ 

   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ได้ก าหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้   

๑. ด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖๕)  ตามแนวทางการ
พิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐600  ลงวันที่ 29  มกราคม  ๒๕๕9  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 ๒.  ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา  ปีงบประมาณ  ๒๕63 และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

๕.  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล   

  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้ 
  (๑)  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๘  โดยมีภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม    

(๒)  การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้  
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชน  

(๓)  การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตาม
และประเมินผลด้วยระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 
๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

วิธีการในการติดตามและประเมินผล  มีวิธีการดังนี้ 
(๑)  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   
(๒)  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลมีรายไตรมาสและระยะหกเดือนดังนี้ 

 รายไตรมาส 
    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕62)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม   ๒๕63) 
    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕63) 

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕63) 
 (๓)  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

(๔)  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา  ตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒) 
(๕)  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ ๕.๑ (๒)   
(๖)  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(๗)  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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๕.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
แบบที่  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) และ การติดตามและประเมินผลด้วย
ระบบ e-laas  (www.dla.go.th) 

 

6. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
       ๑. นายสมพร  บุดดาวงค ์  ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต.ฯ   กรรมการ 
  ๒. นายบุญส่วง บุดดา  ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต ฯ   กรรมการ 
  ๓. นายสงค ์ กระสังข์  ต าแหน่งสมาชิกสภา อบต ฯ   กรรมการ 
  ๔. นายรอน  มังษะชาติ  ต าแหน่งผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
  ๕. นายบุญเรือง  นาคนวล ต าแหน่งผู้แทนประชาคม     กรรมการ 
  ๖. นายสมหมาย  บัวจูม  ต าแหน่งผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
  ๗. นางภควรรณ  ธรรมรักษ ์ ต าแหน่งผู้แทนหน่วยงาน    กรรมการ 
  ๘. นายเจษฎาภรณ์ วิเศษชาติ ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๙. นายวัลลภ  วิเศษชาต ิ  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  ๑๐.นายปุนวัชรพล  กากแก้ว ต าแหน่ง ปลัด อบต.    กรรมการ 
   ๑๑.นายรังสรรค์  ศรีหาวงศ์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 

 ๑๒.นางณปภัช  บวรศักดิ์โสภณ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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ส่วนที ่๒ 
แผนยุทธศาสตร์ วิสัยทศัน์ พันธกิจ จุดมุง่หมาย และแนวทางการพัฒนา 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)   

    ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560 -
2564) 

วิสัยทัศน์ : สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย  
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่

ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของ
การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็น
ประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่
ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เป้าหมาย  
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหส้นับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
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ทิศทางกรอบแนวทางที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 
1.ยุทธศาสตร์
ด้านความ
มั่นคง 

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกคอรงระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและกองทัพ  
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษา ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความม่ันคง
ทางอาหารพลังงาน และน้ า 
(8) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งภาครัฐและ เอกชน และพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้
เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน และส่งเสริมเกษตรกร รายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตร
ยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง 
ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศักยภาพ
สูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต 
เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  การท่องเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
ผู้ประกอบการ  ไทยพัฒนาและยกระดับผลิต ภาคแรงงานเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลยกระดับศักยภาพของ
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเล ตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญของ
ประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางที่ส าคัญ 

2.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน  
 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน อาหาร 
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ 
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการ
ต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต  
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
โอกาสความ
เสมอภาคและ 
เท่าเทียมกัน
ทางสังคม  

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน  
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิต ที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร 
จัดการภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
และบุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 
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นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน ประกอบด้วย 

๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดใน
อันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้ส านึก
และความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริง
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจ
หลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยาย
ผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะ
ช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ

ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ  ๕  ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพใน
การปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการ
แก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล  

๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ

พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ  
๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศ

เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน  
๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   ความเหลื่อมล้ าใน

สังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของประชาชน จึงมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการ  ดังนี้ 

๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคง แก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน  

๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองการทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ  

๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  

๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรม
ทีเ่หมาะสม  

๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่

ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 

๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวนโดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่
มิใช่เกษตรกร  

๔. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน้ าการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ
และคุณธรรมควบคู่กัน  ดังนี้ 

๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง

กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส  

๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  

๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  
๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู  
๔.๗ ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ  
๔.๘ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย  
๔.๙ สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม

สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล  
๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพื้นที่

สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  รัฐบาลจะวางรากฐาน 

พัฒนา และเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง 
ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ  

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
สร้างกลไกการจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  

๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด  
๕.๔ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต  
๕.๕ ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม  
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๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  

๖. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น ๓ ระยะ  ดังนี้ 
๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น

ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้
จัดท าไว้  

๖.๒ สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท า
ไว้  

๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว  
๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย  
๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งท่ีท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่และปัญหาขาด

แคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล  
๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี

เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท  
๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน  
๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา  
๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ

หน่วยงานระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจนและจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง  
๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้  
๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า

เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ

ประเทศ  
๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 

สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๖.๑๘ ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง

จริงจัง  
๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มท่ี  ณ สิ้นปี ๒๕๕๘ จะเกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หาก
ประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม ดังนี้ 

๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน

การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมาก 
๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งแรงงาน

วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ  
๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาค

อาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือ 
๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปร

รูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับ 
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด้านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ

คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้า 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ

นวัตกรรม  เพ่ือน าไปสู่การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังนี้ 
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 
๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ

พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์  
๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ  
๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย

และพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน  ดังนี้ 
๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างยั่งยืน  
๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว

พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้  
๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจ
ตามตัวบทกฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือ
เป็นอุปสรรคต่อการท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่าย
ในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว  รัฐบาลจึงมีนโยบาย  ดังนี้ 
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๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค 

และท้องถิ่น  
๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย

รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก  
๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก 
๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม  และจิตส านึกใน

การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  
๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรม  ดังนี้ 
๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า   จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมาย

อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ  
๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว  
๑๑.๓ ในระยะต่อไปจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดี

ทุกขั้นตอนให้ 
๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความ

เป็นธรรม 
๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มี  9  ด้าน  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
3  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน

และประชาคมโลก 
   9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  
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1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักตนเองอยู่ได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่าง ๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง 
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  

12. ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
2. นโยบาย คสช. 
ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีทั้งหมด 9 ด้าน  ดังนี้ 

1.  การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.  การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 

4.  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน 
5.  การสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.  การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7.  การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
8.  การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงอย่างทัดเทียมในอาเซียนและ

ประชาคมโลก 
9.  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุจริตอย่างยิ่งยืน 
 

3. ค่านิยมหลักของคนไทย  เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มี จ านวน 12 ข้อ ดังนี้ 
1.  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามสถาบันหลักของชาติ 
2.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน 
3.  กตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู 
4.  ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5.  รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม 
6.  มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น 
7.  เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
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8.  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติ รู้คิด รู้ท า 
10.  รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11.  ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 
12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง 

 

4. นโยบายของรัฐบาล   
 นโยบายของรัฐบาล  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย 

1. การปกป้องและชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของ
ชาติ 

โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ 
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ 
ทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง  
  2.  การรักษาความมั่งคงของรัฐและการต่างประเทศ 
         2.1  ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและ 
ความมั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 

- การบริหารจัดการชายแดน 

- การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
- การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและ
พหุภาคี 

      2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง  
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่าง
จากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 

      2.3  พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการ 
รักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
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      2.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น 

ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ  
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

3.  การลดความเหลี่ยมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
               3.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมี
มาตรฐาน 
               3.2  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
                3.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
               3.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟื้น 
และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
               3.5  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย 

     3.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว 
               3.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการ
ถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน 

4.  การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 
               4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
               4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษา
เป็นแนวทางหนึ่ง 
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   4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี

โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
                4.4  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง 
                4.5  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี 
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
           5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
                5.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ 
                5.2  พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง 
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น 
                5.3  ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
           6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
           รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่
ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
                6.1  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
                6.2  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ 
โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอื่นมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการ
ลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
                6.3  กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี 
                6.4  ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่อง 
ปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 

      6.5  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
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            6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ 

จากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้       
                6.7  ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟ้ืน
ตัวของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
                6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความ
คิดเห็นเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้าง
แหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
                6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ี
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ในการพัฒนาพลังงาน 
               6.10  ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงิน
ได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพื่อให้เกิดความเป็น 
ธรรมมากขึ้น 
                6.11  บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืน
ให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
                6.12  ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กทม. และ
รถไฟฟ้าเชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไป
ท าได้ทันที 

          - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ท่าอากาศยานดอน
เมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจน
ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
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               6.13  ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงาน
ในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
               6.14  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมาย
และมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
               6.15  ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ 
                6.16  ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
                6.17  เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                6.18  ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ 
           7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในการประชาคมอาเซียน 
                -  เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตาม
แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

   -  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน 

พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน 
ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
                8.1  สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 
1% ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน 
                8.2  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ 
ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
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            9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                9.1  ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
                9.2  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว 
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
                9.3  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ 
                9.4  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น
จะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด 
           10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
               10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาค
ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ 
         10.2  ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้ง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต 
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน  ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
               10.3  เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
               10.4  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
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           11.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                11.1  ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้
เร่งด าเนินการ 
                11.2  ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 

5.  แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ                               
วิสัยทัศน์ 
 “ประตูการค้าและการท่องเที่ยวสู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน”  
พันธกิจ  
 1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน  
 2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูป  
 สินค้าเกษตร  
 3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว  
 4. สร้างความมั่นคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
 5. บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  
 เป้าประสงค์รวมจังหวัด  
 1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
 2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
 3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความ
 มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคง  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้  
เป้าประสงค์  
 1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  
  2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
 2. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  และ OTOP 
 3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว 
 4. จ านวนของผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้พัฒนาสมรรถนะ 
 5. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ 
 3. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว  
 4. ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ  
 5. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  
 6. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์  
 7. ยกระดับศักยภาพผู้ค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน  
 8. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  
 1. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และตรงความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัด  
ตัวช้ีวัด 
 1. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50  
 2. จ านวนชาวศรีสะเกษที่มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 3. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่ส าคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง  
กลยุทธ์  
 1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต  
 2. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน  
 3. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา  
 4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหา  
 สังคมอ่ืนๆ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าประสงค์  
 1. มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ  
 2. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา   
ตัวช้ีวัด  
 1. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  
 2. จ านวนแหล่งน้ า และดินเสื่อมสภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น  
 3. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ไร่)  
 4. จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา  
 5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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กลยุทธ์  
 1. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน  
  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
 2. รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา  
 3. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
เป้าประสงค์  
 1. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
          3. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม  
ตัวช้ีวัด  
 1. ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มที่เกิดขึ้น  
 2. ระดับความส าเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน  
 3. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 5. ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท/ ข้อขัดแย้งในชุมชนให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจส าหรับคู่กรณี  
กลยุทธ์  
 1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 2. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน  
 3. สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน  
 5. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ  
วิสัยทัศน์ 

“เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเที่ยว เป็นเลิศด้านกีฬา น าสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานสากล”  
พันธกิจ                              

1. สร้างความม่ันคง  มั่งคั่ง  ความสงบเรียบร้อย  บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ  ร่มรื่นด้วยพื้นที่สีเขียว   
2. ส่งเสริมสุขภาพ  อนามัย  สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด  
3. ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน    
4. ส่งเสริมสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
5. บูรณาการการท างานของหน่วยงานราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์   

เป้าประสงค์รวม/ผลผลิตที่ได้ 
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เป้าประสงค์รวม 

1. ชุมชนสังคม  มีความเป็นระเบียบ  และมีความสงบเรียบร้อย  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  อยู่ใน 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬา
เพ่ิมสูงขึ้น      

2. มูลค่าการค้าการลงทุนและรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น      
3. ผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพิ่มขึ้น     
  

ผลผลิตที่ได้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
3. ด้านเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
เป้าประสงค์ 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการ ด ารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ   
กลยุทธ์              

1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ       
 2. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน และ
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
 3. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
ตัวช้ีวัด              

1. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น      
2. ร้อยละของถนนที่เพ่ิมขึ้น          
3. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง   

4. ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเมืองโดย การวางผังเมืองที่ 
มีมาตรฐาน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  และคุณภาพชีวิตท่ีดี     
เป้าประสงค์             

1.  สังคมเกิดความสมานฉันท์  ประชาชนอยู่ดีมีสุข 
2.  ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจาหน่วยงานภาครัฐ 
4.  เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
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5.  ประชาชนมีสุขภาพ  และคุณภาพชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึงพาตนเองได้ตามหลัก  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.  ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติ  และผู้อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
8.  ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

กลยุทธ์ 
1.  การส่งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย  เพ่ือความสมานฉันท์ของคนใน

ชาติ 
2.  การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  และการปรับปรุงคุณภาพการบริการประชาชน 
4.  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
5.  การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  พึ่งพาตนเองได้ 
7.  สร้างค่านิยม  จิตส านึก  และพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ของเด็กและเยาวชน  และ

ประชาชน 
8.  เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข  สิ่งเสพติด  และปัญหาทาง

สังคมอ่ืน ๆ  
9.  สนับสนุนและส่งเสริมสวสัดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
10.  การบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  สาธารณสุข  และแรงงานอย่างองค์รวม 
11.  การส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
12.  ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การอาชีพ 

ตัวช้ีวัด 
 1. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ 
 2.  ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติ  ได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันความต้องการ 
 3.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
 4.  ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
 5.  ร้อยละของการบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 6.  ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
 7.  ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 8.  ร้อยละของบุคลากรที่รับการพัฒนาขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
 9.  ร้อยละของความครอบคลุม  ถูกต้อง  และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 10.  ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักความส าเร็จของโครงการตามนโยบายก ากับดูแลองค์กรที่ดี 
 11.  ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาต่อ ม.ปลาย , สายอาชีพ 
 12.  ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกว่าค่าฐาน 
 13.  ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 

14.  ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง 
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15.  จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน 
16.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
17.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 
18.  อัตราป่วยไข้เลือดออก (เป้าหมายไม่เกิน 84 ต่อแสนประชากร) 
19.  ร้อยละของอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 
20.  จ านวนเด็ก  เยาวชน  นกัเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม  คุณธรรม  

และจริยธรรม 
21.  จ านวนเด็ก  เยาวชน  นกัเรียน  นักศึกษา  และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา 
22.  ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน 
23.  ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
24.  ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานด้านสวัสดิการสังคม 
25.  จ านวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  สาธารณสุข  

และแรงงานอย่างองค์รวม 
26.  จ านวนแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  กีฬา  

สาธารณสุข  และแรงงาน 
27.  จ านวนแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน 
28.  ร้อยละของจ านวนหมู่บ้านตามแนวชายแดน  ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความสงบได้รับความ

ช่วยเหลือ  และแก้ไขปัญหาได้ก่อย่างรวดเร็วทันความต้องการ 
29.  พัฒนานักกีฬาให้เป็นนักกีฬาทีมชาติ  มีนักกีฬาไปสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพ 
30.  มีล าดับของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
เป้าประสงค์             

1. ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
2.  ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์              
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
3.  ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ 
4.  พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 

 

ตัวช้ีวัด              
1. จ านวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  จ านวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพ่ิม                 
3. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม 
4.  จ านวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
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5.  จ านวนแหล่งเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
6.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
7.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
8.  ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
9.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยง 
10.  มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
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(ติดตามภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
 “ต าบล น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเองได้” 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสถานการณ์ต่างๆ ภายในประเทศ นโยบายของ
รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ จึงต้องสอดคล้องกับปัญหาความต้องการอย่างต่อเนื่องมาเป็นล าดับกับ
แผนพัฒนาต าบลผักไหมในระยะต่อไป จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ ให้ปรากฏในทุกๆ ด้าน ดังนี้ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลผักไหม ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพปลูกจิตส านึกรักและหวงแหนในการมีส่วนร่วมบ ารุงรักษาป่าชุมชน 

2. ประชาชนในต าบลผักไหม ต้องเป็นสังคมที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนต้องได้รับการดูในทุกๆ 
ด้าน มีความปลอดภัยในคงในชีวิตและทรัพย์สินและได้รับการศึกษาทั้งภาคปกติและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องอย่าง           
มีคุณภาพและเรียนรู้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3. เศรษฐกิจของประชาชนในต าบลผักไหม ต้องเป็นเกษตรปลอดสารพิษ การแปรรูปทางการเกษตร
ภายใต้การพึ่งตนเองอย่างเข้มแข็ง 

4. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ภายในต าบลผักไหม ต้องได้รับการดูแลปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน 
ในการขยายเขตและปรับปรุสภาพภูมิทัศน์ในต าบลให้เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอาศัย 

5. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ประชาชนในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
6. ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์คนชรา ตามความจ าเป็น 
7. บริหารงานโดยยึดประชาคมหมู่บ้านเป็นหลัก 

2. พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น  (MISSION) 
 พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน  
มีประสิทธิภาพเพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน และรองรับการขยายตัวในอนาคต 
 พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได้ ตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
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 พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
วัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
 พันธกิจที่  5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพขิ่งข้ึน 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
 พันธกิจที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 พันธกิจที่  7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงิน
การคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
 พันธกิจที่  8  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมือง ให้เป็นเครื่องชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอ่ืนๆ 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพรวมทั้งผลักดันการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน 

 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบธรรมชาติ (เกษตรอินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ) 
 3) ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) การคมนาคมสะดวก 

5) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 7) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 8) สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 9) ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
         10) ส่งเสริมการสาธารณสุขทุกรูปแบบ โดยเน้นการป้องกันและควบคุม 

นโยบายและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม นโยบายหลักที่จะด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตาม

แนวทางท่ีกล่าวไว้ จึงก าหนดนโยบายบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมไว้ ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน โดยการเน้นนโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ การ

แปรรูปสินค้าเกษตรและพัฒนาผลิตผลการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไปสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจต่อไป ดังนี้ 
 1.1 จัดตั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้สมบูรณ์แบบยิ่งข้ึน 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่จ าหน่ายสินค้าของชุมชน 
 1.3 มุ่งส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน 
 1.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรและสิ้นค้าของท้องถิ่น 
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2. ด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

พัฒนาศักยภาพเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้าน 
สาธารณสุข ด้านการกีฬา ด้านสวัสดิการและสังคม เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและพ่ึงตนเองได้ ดังนี้ 

2.1 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งเผยแพร่สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้เป็นเอกลักษณ์สืบต่อไป 

2.2 ส่งเสริมการบริการอนามัย และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง ให้มีความเข้าใจเพ่ือ 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ในการป้องกันสุขภาพของตนเอง 

2.3 ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และต้องได้รับ
บริการช่วยเหลือคุ้มครองอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

2.4 ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่นันทนาการ การบริการสถานที่พักผ่อนให้เป็นสมบัติของชุมชน 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภททุกระดับ และปลูกฝังการออกก าลังกายใน

ชีวิตประจ าวัน 
2.6 พัฒนายกระดับการศึกษาและส่งเสริมการอ่าน การศึกษาทุกระดับ ในเขตการศึกษาของต าบล 

3. ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เพ่ือให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด าเนินการ

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพ่ือฝึกอบรม อปพร. ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ดังนี้ 

3.1 มุ่งเน้นมาตรการการป้องกัน แก้ไข พร้อมจัดระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย  
3.2 มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ด้านการบริหารจัดการเมือง  
การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย การ

บริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างส่วนต าบลตลอดทั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคน ให้พึงตระหนัก
ถึงการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และเกิดความพอใจในการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญในการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้ 

4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน ในการบริการประชาชน สะดวก  
รวดเร็ว เป็นธรรมต่อทุกคน 

4.2 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือบริการประชาชนตามความเหมาะสมในความเจริญของ 
บ้านเมือง เพ่ือให้การบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4.3 จัดฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างส่วนต าบล สมาชิก  
อบต. ผู้น าชุมชน เพ่ือให้สามารถสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือมุ่งเน้นปลูกจิตส านึกในการรักและหวงแหนธรรมชาติของชุมชน และพัฒนาบ้านเมืองให้

สะอาดเรียบร้อยเป็นบ้านเมืองน่าอยู่ ดังนี้ 
 5.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม 
 5.2 การบริหารการจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
 5.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เร่งรัดพัฒนา และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม 

6. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวก เพ่ือ

สนับสนุนนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง การบริหารสาธารณะ ให้ความสะดวกและรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

6.1 มุ่งพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารรูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

   6.2 ปรับปรุงก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและไฟฟ้าสาธารณะแก่ชุมชน 
   6.3 ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
   6.4 มุ่งเน้นความสะดวกสบายในการสัญจรของประชาชน ในการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงถนน 
ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้มีสภาพดีและได้มาตรฐาน 

6.5 ปรับปรุงและก่อสร้าง คู คลอง ทางระบายน้ าภายในต าบลเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง   3  ปี 
ยุทธศาสตร์ที่    1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล   ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและ
ทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร   และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดศรีสะเกษ 

ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์ที่    2 การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
1. การบริการสวัสดิการสังคม 
2. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
3. ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. สังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ 
5. การกีฬาและนันทนาการ 
6. การป้องกันปัญหายาเสพติด 

เป้าหมาย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) 

ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่    3 การพัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์ที่    4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในองค์กร 
2. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม      

เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐและ
ให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดศรีสะเกษ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
          3.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
          4.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
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ยุทธศาสตร์ที่    5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับปรุง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตาม  

ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ยุทธศาสตร์ที่    6 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และงานอาคาร 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
3. พัฒนาระบบจราจร 

เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย  และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนน  สะพาน  ทางสาธารณะประโยชน์ 
 2.  จ านวนปริมาณการพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
 3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
 4.  จ านวนการก่อสร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ 
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แบบที่ 1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น    
โดยจัดท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 
    การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) 
ของท้องถิ่นโดยตนเอง 
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ค าชี้แจง :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 – 2565)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือ ไตรมาสที่ 1  
จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
  (1)   ไตรมาสที่   1   (ตุลาคม – ธันวาคม)   (2)   ไตรมาสที่   2  (มกราคม - มีนาคม) 

 (3)   ไตรมาสที่   3   (เมษายน – มิถุนายน)             (4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564                2565                   รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

20 2,360,000 26 2,574,500 17 830,000 16 600,000 16 600,000 95 6,964,500 

2. การ
พัฒนาด้าน
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ 

96 22,238,400 115 24,667,170 94 20,344,170 87 20,107,170 84 19,525,170 476 106,882,080 

 

 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564                2565                   รวม 

 จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

3. การพัฒนาด้าน
ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

9 1,310,000 9 1,310,000 7 1,200,000 7 1,200,000 7 1,200,000 39 6,220,000 

4. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ 

19 2,315,000 22 2,734,500 15 1,845,000 12 1,665,000 12 1,665,000 80 10,224,500 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 485,000 9 485,000 7 275,000 6 225,000 6 225,000 37 1,695,000 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบ
สาธารณูปโภค 

147 25,097,820 142 26,687,100 130 25,375,100 102 19,164,400 16 3,876,100 521 100,000,520 

รวมท้ังสิ้น 300 53,806,220 323 58,458,270 270 49,869,270 230 42,961,570 141 27,091,270 1,248 231,986,600 
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4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่
แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการที่มี
เพิ่มเติม 

จ านวนโครงทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2.96 - - 9 3.33 - - - - 17 6.30 
2. การพัฒนาด้านคนและสังคม                    
ที่มีคุณภาพ 

63 23.33 - - 31 11.48 - - - - 94 34.81 

3. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

2 0.74 - - 5 1.85 - - - - 7 2.59 

4. การพัฒนาด้านการบรหิารจดัการ 14 5.18 - - 1 0.37 - - - - 15 5.56 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 7 2.59 - - - - 7 2.59 

6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน             
และระบบสาธารณูปโภค 

18 6.67 - - 112 41.48 - - - - 130 48.15 

รวม 105 38.88 - - 165 61.12 - - - - 270 100 
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2563 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

343,975 1.50 - - 343,975 1.50 

2. การพัฒนาด้านคน
และสังคมที่มีคณุภาพ 

18,152,139.10 79.26 - - 18,152,139.10 79.26 

3. การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

136,821 0.60 - - 136,821 0.60 

4. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

223,100 0.97   223,100 0.97 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - - - - - 

6. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสาธารณูปโภค 

4,046,299 17.67 - - 4,046,299 17.67 

รวม 22,902,334.10 100 - - 22,902,334.10 100 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
กระเตล็ 

 - - 170,000 170,000 

2.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
ชาด - ห่องน้อย 

 - - 170,000 170,000 

3.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
กระสังข ์ 

 - - 170,000 170,000 

4.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ผักไหมใหญ ่
 

 - - 170,000 170,000 

5.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองลุง 

 - - 170,000 170,000 

6.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
นาทุ่ง 

 - - 170,000 170,000 

7.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม  

 - - 170,000 170,000 

8.ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านกระเต็ล 

 - - 30,000 30,000 

9.ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก วัดชาด-ห่องน้อย  
 
 

 - - 30,000 30,000 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ. 2563 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

10.ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.7 

 - - 30,000 30,000 

11.ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษา ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดกระสังข ์ 

 - - 30,000 30,000 

12.ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ.112 - 005 สายทาง
บ้านห่องน้อย - บ้านหนองลุง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่
ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร  

 - - 2,999,998 2,999,998 

13.ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริม
เหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น 
ศก.ถ.112 - 010 สายทาง
บ้านผักไหมใหญ่ - บ้านผักไหม
น้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 
เมตร 

 - - 2,039,998 2,039,998 

รวม - - - 6,349,996 6,349,996 
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ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  
ล าดับ วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจ านวนมาก - บรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะ 
การคลังของท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ 

2 บุคลากรยังขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่
เห็นความส าคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส าคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่ก าหนด
ไว้ 

- แผนเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาองค์กรไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้
ความส าคัญและท าความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ 
ปัญหา/อุปสรรคที่สะท้อนไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายอย่างจริงจัง 

3 งบประมาณท่ีได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับ
โครงการ 

- ใช้งบประมาณตามโครงการที่ก าหนดขึ้นตาม
แผนปฏิบัติ 

4 ระยะเวลาในการจัดท าโครงการที่ก าหนดตาม
แผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง 
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ 

- หน่วยงานเห็นความส าคัญในการจัดท า
โครงการ โดยค านึงถึงตัวชี้วัดที่ก าหนดเพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 
- หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความ
ร่วมมือในการจัดโครงการที่จัดขึ้น 

5 การรายงานผลการด าเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้
ข้อมูลล่าช้า 

- ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูล
รายงานผลการด าเนินงานเมื่อด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลสามารถน าข้อมูลไปสรุปผลได้ 

6 ปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น 
ภัยหนาว ภัยแล้ง น้ าท่วม เปน็ต้น 

- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- ในรายที่ได้รับความเสียหายมาก  ส่งเรื่องขอ
ความช่วยเหลือจากอ าเภอ และจังหวัดต่อไป 
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แบบที่ 3  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง :  แบบที่  3 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม                      . 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน          29  ตุลาคม  2563                                           \ 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2563 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 17 8 
2. การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 94 63 
3. การพัฒนาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

7 2 

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 15 14 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 - 
6. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 130 18 

รวม 270 105 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน (เก็บข้อมูลจากประชาชนในต าบล จ านวน 100 คน) 
5. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 46.80% 46.80% 6.40% 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 43.50% 42.00% 14.50% 
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 38.70% 46.80% 14.50% 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 25.80% 64.50% 9.70% 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 19.30% 71.00% 9.70% 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 17.70% 77.50% 4.80% 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 25.80% 77% 6% 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22.60% 66.10% 11.30% 

ภาพรวม 30.03% 59.50% 10.47% 
 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.88 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.49 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.92 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.87 

ภาพรวม 7.79 

       2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.86 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.75 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.46 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.48 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.54 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.95 

ภาพรวม 7.78 

    2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.97 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.81 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.79 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.70 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.49 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.44 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.90 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

ภาพรวม 7.70 
   

     2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.24 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.83 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.73 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.60 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.67 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.67 

ภาพรวม 7.77 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.30 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.08 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.05 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.97 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.97 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.87 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.08 

ภาพรวม 8.07 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

-51- 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค  

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.84 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.65 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7.62 
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.46 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.52 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.02 
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.75 

ภาพรวม 7.75 
 

      2.)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

- - - - - 



 

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
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บัญชีแนบท้ายการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561 – 256๕)  

(ติดตามภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563) 
โครงการที่ได้ด าเนนิการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปศุสัตว์ ปี 2563   133,000  บาท 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี  2563  16,780  บาท 
3. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุต าบลผักไหม ปี  2563  20,000  บาท 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าไหมให้แก่กลุ่มทอผ้าต าบลผักไหม  
      ปี  2563   36,970  บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2563   57,220  บาท 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าต าบลผักไหม ปี 2563 
      29,500  บาท 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าฝ้ายต าบลผักไหม ปี 2563   29,800  บาท 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการอบรมการแซวผ้าพ้ืนเมือง ปี 2563   20,705  บาท 
9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8,200,900  บาท 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ  2,049,600  บาท 
11. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  30,000  บาท 
12. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสถานศึกษา ปี 2563 1,334,280  บาท 
        11.1 ค่าจ้างเหมาบริการจัดท าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 7 แห่ง  
         
13. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563  79,700  บาท 
14. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ปี 2563  30,000  บาท 
15. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการแข่งขันกีฬาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2563   
        399,912  บาท 
16. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการวันส าคัญทางศาสนา ปี 2563     3,650   บาท 
17. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลผักไหม ประจ าปี 2563  โครงการ/กิจกรรม 
                 ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าต าบลผักไหม  100,000  บาท  
18. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการประเพณีลอยกระทง ปี 2563   119,990   บาท 
19. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการวันเข้าพรรษา  ปี 2563   46,600  บาท 
20. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ค่าอาหารเสริม (นม) (ค่าวัสดุ)  1,577,033  บาท  
        21.1 โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  4 โรงเรียน  
        21.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  7 แห่ง  
21. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการโฮมสเตย์  ปี 2563  9,600  บาท 
22. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ   63,440  บาท 
23. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการบริการด้านสวัสดิการแก่ประชาชนต าบลผักไหม ปี 2563  11,000  บาท 
24. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ปี 2563 40,000  บาท 
25. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสงเคราะห์เด็กในครอบครัวที่ยากจน  ปี  2563  19,968  บาท 
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26. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุต าบลผักไหม ปี  2563  13,730  บาท 
27. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ปี  2563  16,780  บาท 
28. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพผู้สูงอายุต าบลผักไหม ปี  2563  20,000  บาท 
29. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสวัสดิการส่งผู้ป่วยเรื้อรังที่ยากไร้และด้อยโอกาส ปี  2563  7,696  บาท 
30. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี  2563  21,450  บาท 
31. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ งานรัฐพิธี  ปี  2563 70,394  บาท 
32. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเยาวชน ปี 2563   
       9,620  บาท 
33. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเด็กเยาวชนต าบลผักไหมผนึกหัวใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2563    
                19,940  บาท 
34. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และแอพพลิเคชั่น ปี 2563    
                27,300  บาท 
35. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม  ปี 2563  10,000  บาท 
36. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการองรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานสภาเด็กและเยาวชนต าบลผักไหม ปี 2563   
        19,960  บาท 
37. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการควบคุมโรคติดต่อและโรคที่แพร่ระบาด ปี  2563  42,500  บาท 
38. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี  2563  10,416.10  บาท 
39. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – โครงการเข้าค่ายคุณธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ง      30,000  บาท  
40. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกระสังข์  30,000  บาท  
41. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft word   
        โรงเรียนบ้านตาทอง   30,000  บาท  
42. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน –โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนบ้านกระเต็ล   
         30,000  บาท  
43. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อาหารกลางวันสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จ านวน 4  โรงเรียน  
        2,322,000   บาท 
44. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล โครงการพัฒนาฐานการเรียนรู้สู่ความ 
        เป็นเลิศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  30,000  บาท  
45. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนโรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล โครงการเรียงร้อย แบ่งปัน  
        สานฝันเพ่ือนน้อง   20,000  บาท  
46. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการสนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและงานวันส าคัญๆ ของชาติ ที่รัฐบาลก าหนดให้มีขึ้น 
        30,000   บาท 
47. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการขอรับงบประมาณอุดหนุนการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47   
        (พ.ศ. 2563) “ศรีสะเกษเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37  
        (พ.ศ. 2564) “นครล าดวนเกมส์” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   150,000   บาท 
48. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินอุดหนุน – อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านกระสังข ์หมู่ที่ 6  
        โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข    15,100  บาท  
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49. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับต าบล  110,000  บาท 
50. ยุทธศาสตร์ที่ 2 เครื่องเล่นสนามประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่  99,000  บาท 
51. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  25,200  บาท 
52. ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 111,621  บาท 
53. ยุทธศาสตร์ที่ 4 เงินอุดหนุน – อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอห้วยทับทัน – โครงการการบริหารศูนย์ 
        ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของอปท. ประจ าปี 2563    20,000   บาท  
54. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  ปี 2563   20,400   บาท  
55. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าฝายชะลอน้ าล าห้วยวะ บ้านหาด หมู่ที่ 5      
       212,000   บาท   
56. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระเต็ล หมู่ที่ 11   
        (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเต็ล – หน้าวัดบ้านกระเต็ล)  263,000   บาท   
57. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6  
        (แยกหน้าโรงเรียนบ้านกระสังข์)  99,000   บาท   
58. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกส าโรง หมู่ที่ 17   (เส้นรอบหมู่บ้าน 
        ทิศเหนือ – ทิศตะวันตกจากบ้านนางทองม้วนไปบ้านนางทองล้วน)   300,000   บาท   
59. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่ง หมู่ที่ 7  (ซอยประชาอุทิศ)  
        105,000   บาท 
60. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ที่ 16 –วัดป่าทุ่งเหนือ 
       212,000   บาท 
61. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหมน้อย หมู่ที่ 2  
        (รอบหมู่บ้านฝั่งทิศเหนือไปทิศตะวันตก)   340,000   บาท 
62. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4 (คุ้มกุดกว้าง – จังเอิน) 
       218,000   บาท 
63. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักไหมใหญ่ หมู่ที่ 4  
        (แยกบ้านนายค าวัน – บุดดา – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่)  320,000   บาท 
64. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม บ้านสิงไคร หมู่ที่ 1 – บ้านตาทอง หมู่ที่ 8  
        183,000   บาท 
65. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสิงไคร หมู่ที่ 1  
        (ทิศตะวันตกหมู่บ้านติดหนองน้ าบ้านสิงไคร)  328,000   บาท 
66. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยซันพัฒนา หมู่ที่ 13  
        (ซอยบ้านนายตุง วิเศษชาติ)   134,200   บาท 
67. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห่องน้อย หมู่ที่ 12  
        (ข้างรพ.สต.ห่องน้อย ฝั่งทิศตะวันตก)  220,000   บาท 
68. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในซอยบ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6  
        (บ้านนางก ี– แยกถนนดินไปบ้านกระเต็ล หมู่ที่ 11)  81,000   บาท 
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69. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านไพรพะเนาว์ หมู่ที่ 15  
        (จากบ้านนางพรมมา – วดัไพรพะเนาว์)   73,000   บาท 
70. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านไพรพะเนาว์ หมู่ที่ 15  
        (จากบ้านนางพรมมา – วดัไพรพะเนาว์)   73,000   บาท 
ครุภัณฑ์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 17,000 บาท  (งานบริหารทั่วไป)    
2. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  16,500 บาท  (งานบริหารทั่วไป)  
3. เก้าอ้ีส านักงาน   18,500 บาท  (งานบริหารงานคลัง)  
4. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)  11,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง)  
5. ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก (มอก.)   23.700 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
6. โต๊ะท างาน    20,500 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์  22,000 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
8. เครื่องพิมพ์    33,500 บาท  (งานบริหารงานคลัง) 
9. โต๊ะตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์          6,600 บาท  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
10. เครื่องคอมพิวเตอร์            44,000 บาท  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา) 
11. เก้าอ้ีส านักงาน       30,000 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
12. เครื่องปรับอากาศ                       323,700 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
13. ชั้นวางของเอนกประสงค์ 3 ชั้น             45,000 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
14. ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก)                    77,000 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)  
15. โต๊ะท างาน        44,000 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
16. ตู้กับข้าว        77,000 บาท  (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) 
17. เครื่องปรับอากาศ      37,500 บาท  (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
18. ตู้วางหนังสือ      32,000 บาท  (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
19. โต๊ะเก้าอ้ีส าหรับอ่านหนังสือ     15,000 บาท  (งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ) 
20. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์     1,400 บาท  (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์) 
21. เก้าอ้ีส านักงาน     2,500 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
22. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 34,000 บาท  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
23. โต๊ะท างาน    11,000 บาท  (งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
24. โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV) 32,900 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
25. ตู้แช่เย็น 1 ประตู   14,980 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
26. เครื่องคอมพิวเตอร์  22,000 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน) 
27. เก้าอ้ี    37,000 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
28. ตู้เหล็ก    16,500 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
29. โต๊ะท างาน    23,600 บาท  (งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา) 
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รายจ่ายท่ีกันเงินรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
1. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่ ปี 2563  
      48,000 บาท  (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชาด – ห่องน้อย ปี 2563 
      134,000   บาท  (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
3. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ โครงการปรับปรุงห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม ปี 2563 
      195,000   บาท  (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.ผักไหม  
      ปี 2563   20,000   บาท (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกระสังข์ หมู่ที่ 6 – บา้นชาด หมู่ที่ 10  
      471,000   บาท   (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮน้อย หมู่ที่ 9 – บ้านผักไหมน้อย หมู่ที่ 2 
     336,999   บาท (กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกระเต็ล  
                องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท  
(กันเงินรายจ่าย ปี 2563) 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชาด - ห่องน้อย  
      องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกระสังข์  
      องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท 
4. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผักไหมใหญ่ 
         องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท 
5. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองลุง     
      องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท 
6. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาทุ่ง  
      องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    170,000   บาท 
7. ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ผักไหม   องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ    
      170,000   บาท 
8. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกระเต็ล องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม อ าเภอ ห้วยทับทัน  
      จังหวัดศรีสะเกษ    30,000   บาท 
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9. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
      DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดชาด-ห่องน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
      อ าเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ    30,000   บาท 
10. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาทุ่ง ม.7   องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
        อ าเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ    30,000   บาท 
11. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  วัดกระสังข์    องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  
        อ าเภอ ห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ    30,000   บาท 
12. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.112 - 010 สายทางบ้าน 
        ผักไหมใหญ่ - บ้านผักไหมน้อย กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร  
        ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหาร ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  
        จังหวัดศรีสะเกษ   2,039,998    บาท 
13. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.112 - 005 สายทางบ้าน 
        ห่องน้อย - บ้านหนองลุง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง  
        ลูกรังข้างละ 0.20 เมตร องค์การบริหาร ส่วนต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน  
        จังหวัดศรีสะเกษ   2,999,998   บาท 
 
 
 
 
รวมทุกด้านมี 114 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ  106  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  92.98 
 งบประมาณที่เบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  22,902,334.10   บาท 
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ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม       

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในภาพรวม 
ค ำชี้แจง       แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ     ชาย    หญิง 

2.  อายุ    ต่ ากว่า  20  ปี   20  -  30  ปี    31  -  40  ปี 
    41  -  50  ปี    51  -  60  ปี    มากกว่า  60  ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท               อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
    อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................................................  

ส่วนที ่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมในภาพรวม           
มากน้อยเพียงใด 

 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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ของ องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ค ำชี้แจง   แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม        
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 

2.  อายุ     ต่ ากว่า  20  ปี    20  -  30  ปี   31  -  40  ปี 
     41  -  50  ปี    51  -  60  ปี   มากกว่า 60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท                อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา   เกษตรกร 

 อ่ืนๆ (ระบุ)......................................................................................  

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน ด้านเศรษฐกิจ   
โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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    2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน ด้านคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ   โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
    3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านการพัฒนา

ด้านความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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     4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านการบริหาร
จัดการ โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล 
ผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
    5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหมเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
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    6.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลผักไหมใน  ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม
เท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


