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ส่วนที่ 1 บทน า 
 

วิสัยทัศน์  
 “มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเที่ยว สภาพแวดล้อมดี สถานที่น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม น าด้วยธรรมาภิบาล 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน” 
 
พันธกิจ  
 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายเขตไฟฟ้า/ประปา การสื่อสารโทรคมนาคมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
 2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว พัฒนา
ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 3. พัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาการบริการสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 
 4. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จัดการก าจัดขยะ 
 5. พัฒนาด้านการบริหารและบริการแบบธรรมาภิบาล ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การปกครองท้องถิ่นแก่
ประชาชน ส่งเสริมการท างานอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 6. พัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 7. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
จุดหมายหมายการพัฒนา  
 1. การคมนาคมสะดวก 
 2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
 3. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 6. ประชาชนมีการศึกษาท่ีดี ร่วมรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืนสืบไป 
 7. ประชาชนมีสุขภาพดี 
 8. พัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 9. ประชาชนมีจิตส านึกในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษ 
 10. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ 
 11. ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการดูแลช่วยเหลือทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แนวทางท่ี  1. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางท่ี  2. ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน 
 แนวทางท่ี  3. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
 แนวทางท่ี  4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางท่ี  5  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ 
 แนวทางท่ี  6. การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน 
 แนวทางท่ี  7. การพัฒนาแหล่งน้ า 
 แนวทางท่ี  8. การพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  1.  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  2.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี  3.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 แนวทางที่  4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  
 แนวทางที่  1.  ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัน
  ส าคัญ 
 แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี 
 แนวทางท่ี  1.  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี  2.  พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน 
 แนวทางท่ี  3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวทางท่ี  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี  1.  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
 แนวทางท่ี  2.  ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 แนวทางท่ี  1.  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
 

****************************** 
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ส่วนที่ 2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประกอบด้วย  แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
  แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
  แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

แบบที่ ๑ การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 

ประเด็นการประเมิน 
มี             

การด าเนินงาน 
ไม่มี           

การด 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.มีการเปิดโอกาสใหประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

  

10.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทศาสตร์   
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แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 2.รายงานผลการด าเนินงาน 
   ครั้งที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)    ครั้งที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 
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ส่วนที่ 2 : ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ.2561 ปีท่ี 2 พ.ศ.2562 ปีท่ี 3 พ.ศ.2563 ปีท่ี 4 พ.ศ.2564 รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

143 47,336,700 136 36,262,700 133 33,660,700 125 30,960,700 537 148,220,800 

2.การการพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

13 2,600,000 13 2,600,000 13 2,600,000 13 2,600,000 52 10,400,000 

3.การการส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

5 910,000 5 910,000 5 910,000 5 910,000 20 3,640,000 

4.การการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรภาครัฐสู่การ
บริหารจัดการที่ดี 

15 8,950,000 15 8,950,000 15 8,950,000 15 8,950,000 60 35,800,000 

5.การการพัฒนาด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

5 450,000 5 450,000 5 450,000 5 450,000 20 1,800,000 

6.การการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

2 550,000 2 550,000 2 550,000 2 550,000 8 2,200,000 

รวม 183 60,796,700 176 49,722,700 173 47,120,700 165 44,420,700 697 202,060,800 
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ส่วนที่ 3 : ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนต่างๆ 
 

โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประจ าปี พ.ศ.2561 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

หมายเหตุ ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่อนุมัติ  
(บาท) 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

(บาท) 
เงินสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ 

   7,500,000 3,793,200  

เงินสวัสดิการผู้
พิการ 

   2,200,000 1,092,000  

เงินสวัสดิการ
ผู้ป่วยเอดส์ 

   140,000 66,000  

 
ส่วนที่ 4 : ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จ านวนงบประมาณมีไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
 2.จ านวนโครงการที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนมีมาก 
 3.งบประมาณเงินอุดหนุนต่างๆ มาล่าช้า ท าให้ขั้นตอนการปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้ 
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แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก 
 2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน : เมษายน 2561 
ส่วนที่ 2 : ยุทธศสาตร์และโครงการในปี 2561 
 3.ยุทศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติในภาพรวมปี 2561 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวน
โครงการที่

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา  
ปี 2561 

จ านวนโครงการ
ที่บรรจุใน
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

รายจ่าย  
ปี 2561 

จ านวน
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ  
ปี 2561 

คิดเป็นร้อยละ
จากแผนพัฒนา 

ปี 2561 

คิดเป็นร้อยละ
จากข้อบัญญัติ 

ปี 2561 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

143 47 15 10.49 31.91 

2.การการพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 7 3 23.07 42.85 

3.การการส่งเสริมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู ศาสนา  ศิลปะ 
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

5 5 2 40.00 40.00 

4.การการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากรภาครัฐสู่การบริหาร
จัดการที่ดี 

15 14 6 40.00 42.6 

5.การการพัฒนาด้าน
ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว 

5 1 0 0 0 

6.การการพัฒนาด้านการ
ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และกระบวนการประชา
สังคม 

2 1 0 0 0 

รวม 183 75 26 14.21 34.67 
 


