
๑๔ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

ส่วนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
           ๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
           ๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
           ๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
           ๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๑๕ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

         ๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
         ๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     



๑๖ 
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๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิ จการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทย  โดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคม  อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง  และยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคม  เพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน



๑๗ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ   
     นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ 
     ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต 
      และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ทีล่ักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 



๑๘ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตวัเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 
๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จัดท าข้ึนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุก
ขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   



๑๙ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดสุรินทร์ 
วิสัยทัศน (Vision)  
   “ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ”  
         “ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.  
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม  
          1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพื้นที่ (โซนนิ่ง)  
          1.2 เพิ่มขีดความสามารถดานพื้นที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน  
          1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  
          1.4 สงเสริมและเพิ่มชองทางการตลาด  
          1.5 พื้นที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  
          1.6 การพัฒนาแหลงน้ าและบริหารจัดการน้ าอยางมีระบบ  
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ การทองเที่ยว  
          2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ  
          2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิง  
                นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
          2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล  
          2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  
          2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี คุณภาพ 
                และมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด  

 2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว  
 2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด   การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ  

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
          3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม  
          3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
          3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา สิ่งแวดลอม  
          3.4 พัฒนาแหลงน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าใหมีประสิทธิภาพ  
          3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี  
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค  
          4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  
          4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนร ู 
          4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ  
          4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง              
          4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
          4.6 การเสริมสรางความมั่นคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
          4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม  
          4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได  
          4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุข  



๒๐ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

          4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม  
          4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน  
          4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง  
          4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน  
           5.1 พัฒนาศักยภาพหมูบาน / ชุมชนชายแดน  
           5.2 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศเพื่อนบาน  
           5.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน  
           5.4 การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินตามพื้นที่ชายแดน 
 
       ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง               
       นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง (นายพรเพ็ชร  สังข์จันทร์) 
         แถลงต่อสภา อบต.ตระแสง  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุม อบต.ตระแสง  ความละเอียดตามที่
แถลงไว้แล้วนั้นภายใต้  วิสัยทัศน์ส่วนตนในการพัฒนา    “เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไวทันเวลา  มุ่งพัฒนา
ต าบล”  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลที่ว่า   “โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง” 
นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน การก่อสร้าง บ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ท่อ ราง
ระบายน้ า และเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่ให้ได้มาตรฐานและคณุภาพที่ดี 

 1.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนให้มกีารติดตั้งไฟฟา้ แสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ 
 1.3 พัฒนาและจัดท าแหล่งน้ าสะอาดเพื่ออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 

2.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
  2.2 ส่งเสริมอาชีพและพฒันาฝมีือแรงงาน และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนไดน้ าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ี 
  3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนนุการเสริมทักษะความเปน็เลิศทางกีฬาเพื่อให้เกิดความสามัคคีมีน้ าใจเปน็นักกีฬา
ของเด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล และสง่เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับตา่ง ๆ  
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นการสง่เสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  3.5 ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเพื่อดูแล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนนุการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 



๒๑ 
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  4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยจัดให้มีการ
ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถม
ศึกษาให้ได้รับสารอาหารตามเกณฑ์ 
  4.4 สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน สร้างจิตส านึกต่อส่วนรวมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม 
  5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะ 
6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
  6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  6.6 สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม ได้เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6.7 บริการการคลังอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

      “ โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสงัคม 
4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
       ๑. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรา้งพืน้ฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
       ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
       ๓. ประชาชนมสีุขภาพ พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตทีด่ีถ้วนหน้า 
       ๔. ประชาชนให้ความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ๕. ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
       ๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       ๗. ประชาชนมสี่วนร่วมและจิตส านึกในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 เป้าหมาย  
  มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพฒันาระบบสาธารณูปโภค  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน  
ทางคมนาคมและการสัญจรในพื้นที่  พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากน้ าท่วม  และขยายเขต
ไฟฟ้า  ประปา แหล่งน้ า   เพื่อใช้ในการเกษตรกรรมและเพื่ออุปโภค-บริโภค   



๒๒ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

            แผนงาน   
๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และทอ่ระบายน้ า   
๒. พัฒนาระบบจราจร 
๓. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตร 
4. พัฒนาระบบไฟฟา้สาธารณะ 

           ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนที่ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
  ๒. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบจราจร 
  ๓. จ านวนที่มีการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตร 
  4. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 เป้าหมาย 

   มุ่งเน้นการส่งเสริม และสนบัสนุนการประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชน  พัฒนาการรวมกลุ่ม
อาชีพ  ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้ครบวงจร  สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเกษตรอินทรีย์  และ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขสภาวะการว่างงาน 

            แผนงาน 
  ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนนุธุรกิจภายในชุมชน 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานทีท่่องเที่ยว 

                     ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
  ๒. จ านวนที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  ๓. จ านวนที่ธุรกิจภายในชุมชนมีงบประมาณบริหารกิจการกลุม่ 
            ๔. จ านวนที่ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการยกระดับด้านคุณภาพชีวิต ทางดา้นสวัสดิการชุมชน  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชมุชน  ส่งเสริม
และพัฒนาดา้นกีฬา และนันทนาการ การสง่เสริมสุขภาพอนามัย   ตลอดจนจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
            แผนงาน 
  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมดา้นสวัสดิการของชุมชน 

๒. การพัฒนาดา้นกีฬาและนันทนาการ 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔. การรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สนิของประชาชน 

            ตัวชี้วัด 
   ๑. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมดา้นสวสัดิการชุมชน 
   ๒. จ านวนที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
             ๓. จ านวนที่พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
             ๔. จ านวนที่การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชน 
 
 



๒๓ 
 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1   
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาดา้นการศึกษา  ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และมีการให้ประชาสัมพันธช์่องทางการรับรู้ข่าวสารเพิ่มเติม และ
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิน่ 
            แผนงาน 

๑. ส่งเสริมสนับสนนุการศึกษา 
๒. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมปิัญญาท้องถิ่น  

            ตัวชี้วัด 
  ๑. จ านวนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนดา้นการศึกษา 
  ๒. จ านวนช่องที่ในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น 
  ๓. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
   มุ่งเน้นการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจ  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และลดปัญหา
ด้านมลภาวะเปน็พิษ  ที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตลอดจนการเป็นหูเปน็ตาแทนเจา้หน้าที่ของรัฐและคอยสอดส่อง
ดูแลผู้ที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
            แผนงาน 

 ๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒. จัดระบบบ าบดัน้ าเสียและกลิ่นควัน 

   ๓. บ าบัดและจัดการขยะ                 
                      ตัวชี้วัด 
         ๑. จ านวนประชาชนให้ความรว่มมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๒. จ านวนโรงงาน บา้นเรือนมกีารจัดระบบน้ าเสีย และกลิน่ควัน 
              ๓. จ านวนประมาณขยะมูลฝอยลดลง 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 
 เป้าหมาย 
  มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทัง้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร  ตลอดจน
การพัฒนา  เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และหนว่ยงานอืน่ที่เก่ียวข้อง 
              แผนงาน 
     ๑.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   ๒.  ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพฒันาท้องถิ่น 
   ๓.  ส่งเสริมการพัฒนาการบรกิารประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 

              ตัวชี้วัด 
     ๑. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 
     ๒. จ านวนที่มีการเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ๓. จ านวนประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

 


