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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ส่วนท่ี ๒ 
 

 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า   
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (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 ฉบับที ่๑๒ เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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)  การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

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

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เปูาหมายและแนวทางในการท 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     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
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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)  ใฝุหาความรู้  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  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝุายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกปูองแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิ ดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

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

๑)  การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการปูองกันปราบปรามการทุจริต

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 ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการปูองกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลั งแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

ปูองกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

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

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. 2560)  
(ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี)  
  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1  
“ แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าผ่านแดน และการท่องเที่ยวทวารวดี”  
  พันธกิจ  
  ๑) ศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิตการแปรรูป การตลาดและการท่องเที่ยว  
  2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูปและการท่องเที่ยว  
  3) จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิต แปรรูป และการท่องเที่ยว  
  4) ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้งภายใน
และต่างประเทศ  
  5) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการ จัดจ าหน่ายที่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  1) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตรและ
เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
 3) ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 
 



~ ๑๘ ~ 
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7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด.   
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ   
       แนวทางการพัฒนา   
                     -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนส่ง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
                     -  พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนการปูองกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
                   -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
         แนวทางการพัฒนา   
                     -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
                   -  ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและการเรียนรู้ 
                 -  ส่งเสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
                  -  ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   
          แนวทางการพัฒนา   
                  -  สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
                  -  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพ่ือความเป็น       

พลเมือง 
                  -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว   
          แนวทางการพัฒนา   
          -  การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
          -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
          -  การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
        -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและ     
             อุตสาหกรรม 
          -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

               แนวทางการพัฒนา   
                 -  พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

-  พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
           -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           -  การจัดการมลพิษต่าง ๆ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           แนวทางการพัฒนา  
           -  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
           -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

 
 
 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนไผ่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 

“คุณภาพชีวิตเลิศล้้า น้าการศึกษา เกษตรก้าวหน้า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนไผ่ 

๑. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงในการด ารงชีวิตของประชาชน 

๓. พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหลักการบริการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  5. พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
  7. คุ้มครองดูแลบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 8. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอาชีพการเกษตรแบบยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓.  จุดม่ังหมายเพื่อการพัฒนา   
1. พัฒนาเมืองน่าอยู่ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและประชาชนมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงพาตนเอง 
3. พัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ตามหลักการบริการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง 
5. พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยว 
7. ประชาชนมีการดูแลรักษาและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน 
8. เพื่อพัฒนางานด้านการการเกษตร แบบ “ทฤษฎีใหม่” ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔.  แนวทางการการพัฒนา   
  ยุทธศาสตร์ที่  ๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
   จัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  และความเป็นอยู่ของประชาชน  เช่น ถนน        
ไฟฟูา  ประปา  โทรศัพท์  ปรับปรุงและซ่อมแซม  ถนน  ทางเท้า  และท่อระบายน้ า เป็นต้น  
 
 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๒ ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณภาพทางสังคม    
      ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
             ๑.ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาประชากร  การศึกษา  สุขภาพอนามัย   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  และสภาพความเป็นอยู่ทั้งระดับบุคคล  ชุมชน   
และสังคม 
   ๒. พัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 

  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
   ๑. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างในการปฏิบัติงาน 
   ๒. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  การให้ความรู้กับประชาชนในระบอบการปกครองโดยระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และสิทธิเสรีภาพ  และความรู้ต่าง ๆ 
            ๓. เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชนในต าบล 
            ๔. พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
            ๕.การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน ลดอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้เป็น 
เมืองน่าอยู่                                            

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพฒันาศักยภาพคน ความเข้มแข็งของชุมชน และพัฒนาระบบการศึกษา 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
                      ๑. พัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์ประชาชน   
ในด้านการจัดการศึกษา  งานพัฒนาสังคม  งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานสาธารณสุข  งานฝึกอบรมประชาชน  งาน 
พัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  งานสงเคราะห์ประชาชน  งานสวัสดิการสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
                       ๑. พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  ตลอดจนการค้า การพาณิชย์  การ 
อุตสาหกรรม  โดยการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมอาชีพ  การพาณิชย์  การค้า  การบริการต่าง ๆ   
                ๒. สนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง  จัดตั้งและพัฒนา 
กลุ่มอาชีพ  กลุ่มออมทรัพย์  จัดลานค้าชุมชน  โดยสอดแทรกแนวคิด  เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง 
ในทุกโอกาส 
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาการเกษตร  
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
                     ๑. ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนึกถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     ยุทธศาสตร์ที่  ๗ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 

1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับ 
ความต้องการของชุมชน 



~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนไผ่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 

   2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้ง
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลดอนไผ่ 
   พัฒนาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ให้มีความคิดริเริ่ม  ส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ การให้
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน การพัฒนาทางด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การจัดล าดับปัญหาเพ่ือด าเนินการ
แก้ไขให้ได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะต้องพัฒนาต าบลดอนไผ่อย่างยั่งยืนและเป็นระบบเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลต่อไป ประกอบด้วยด้านต่างๆ ดังนี้ 
   1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุม  
    - จัดการด้านสาธารณูปโภคและการบริหารได้ทั่วถึง โดยเฉพาะเส้นเศรษฐกิจ ไฟฟูาแสงสว่างให้
เพียงพอทั้งต าบล 
   2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
    - ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการเกษตรกรรม ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
   3. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       - สนับสนุนด้านการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
    - ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
    - ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีของท้องถิ่น 
    - ส่งเสริมด้านการกีฬาแก่เยาวชนและประชาชน เช่น การจัดให้มีลานกีฬาทุกหมู่บ้าน 
   4. พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม 
    - ส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์ ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความสุข 
    - ส่งเสริมการปูองกันดูแลทรัพย์สินในชุมชน เช่น การจัดให้มีการตรวจเวรยาม 
    - ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน 
    - ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนอย่างท่ัวถึง 
    - ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสวยงาม 
    - ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้น่าอยู่ 
   5. พัฒนาด้านสาธารณสุข 
    - ส่งเสริมปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
    - ส่งเสริมงานปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า 
    - ส่งเสริมงานควบคุมโรคระบาดในต าบล 
    - ส่งเสริมด้านอนามัยแก่ชุมชน 
   6. พัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและความปลอดภัยของชุมชน 
    - ส่งเสริมกลุ่ม อปพร. ในการดูแลความปลอดภัย 
    - ส่งเสริมกลุ่มกู้ชีพต าบลดอนไผ่ ในการปูองกันภัย 
    - ส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพแก่ประชาชน และเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นต าบลน่าอยู่ 
     

************************* 


