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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  
๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) และข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.         
๒๕62 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6)       
พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมี
ทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     มีหน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่
สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

 

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา  จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น
ได้ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วย
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการ
ด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข 
ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   
  การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ     
มา เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพ
ของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน       
ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อย
กว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  ในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน
ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ   การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหาการติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย  การ
ติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่
ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ นอกจากนี้
ยังเสียค่าใช้จ่ายสูงและก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับ

ส่วนท่ี 1   
 บทน า 
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ความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่
จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามท่ีอาศัยพนักงานชั่วคราว        
(part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส  หรือในบางโครงการอาศัย
พนักงานเต็มเวลา (full-time) เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธี
ติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ  “การประเมินผล” นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยาย
ขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้น
ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและ
ประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้
การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม  

 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะด าเนินการ
ต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่
ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการ
ติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนใน
ท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นกระบวนการที่ บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซ่ึงประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรค
สามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผลพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562)    หน้า 6 
 
 

 
 
 
   

  เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมิน     
ทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กร ว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทาง     
ที่ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองตอบต่อความต้องการ           
ของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด 
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือ
การประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับ
งบประมาณและสะภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ ( input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process)  การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs)  
การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes)  และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts)  สิ่งที่
จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพ้ืนที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  
องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ
โครงการโดยตรง   

 
1. ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาร
รายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการ
อ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง 
บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของ
แผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

ความหมายของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ข้อ ๔  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้
หลักเกณฑ์  ดังนี้ 

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จาก
โครงการที่จะให้เงินอุดหนุน 

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวด
เงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารอง
เงินสะสม หรือเงินกู ้

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ทดสอบการด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่  ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุด
แข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของ
แผนพัฒนา  โครงการ กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนและน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้ เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการ
สาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ 
ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็
ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้
ดีขึ้น ตั้งรับ และรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยาย
แผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยการติดกตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมี
ความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖) เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗) เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 
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3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 
2561   ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน    
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน    

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28  กรรมการ (1) (2) (3) (4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ขั้นตอนที่ ๒    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ ๒๙   
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙ (๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562)    หน้า 9 
 
 

 
 
 
 

 
 
       

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม  
๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน     
๒๕60 เรื่อง แนวทางการด าเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25611-2564) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม    
๒๕62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น      

๔.๑ กรอบเวลา  ( time & timeframe)  ความสอดคล้อง  ( relevance)  ความพอเพี ยง 
(adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  และเป็น

ห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒) ความสอดคล้อง (relevance) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความ
สงบ แห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน 

(๓) ความพอเพียง (adequacy)   
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  สามารถ

แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

(๔) ความก้าวหน้า(Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 

๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย ประชาชนมีน้ าใช้

ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  มี
แหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   
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๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาบั้นพื้นฐานทุกคน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ

การดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง โรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ลดลง สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น 
มีที่อยู่อาศัยที่มสีภาพมั่นคงแข็งแรง ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนปลอดยาเสพติด ปลอดการ

พนัน อบายมุข การทะเลาะวิวาท  
๔) ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

เพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   
๕) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะที่

เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม ปริมาณน้ าเลียลดลง การระบายน้ าดีขึ้น     
๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ

ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ใน
ท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) 
ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  มี

ผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหา
ของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูก
ใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่ 

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness)   
ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่  

มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่  
(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  
ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการของต าบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด 

ภูมิภาคและระดับประเทศ  
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  
เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่
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๔.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น         
ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ เขต อปท.ข้างเคียง   ซึ่งมี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
      เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สามารถท า
ได้หลายแนวทาง เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน  

๔.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดยติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1–๒๕๖5) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพ่ิมเติม  

๔.๔ ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมด ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

๔.๕ สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗ เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
 

5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ    
๒ ประการ  ดังนี้ 

๕.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
มีองคป์ระกอบที่ใช้ในการติดตาม  ดังนี้ 

 (1) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล    
แก่งเสี้ยน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม    
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
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 (2) การบันทึกข้อมูลและติดตาม ประเมินผล ในแบบรายงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท 0810.3/ว2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 

 แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 (3) การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 

 5.2 วิธีการในการติดตามและประเมินผล วิธีในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้ 
  (1) ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (3) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล 
การด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562  
  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานระยะเวลา 6 เดือน 

(1) เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 
(2) เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562 
(3) ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง 

ทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้หรือไม ่

(4) สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(5) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจตามแบบในข้อ 5.1 (2) 
(6) เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
(7) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 

6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม
ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ดังนี้   

๖.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
 แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  

http://www.dla.go.th/
http://www.dla.go.th/
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๖.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
  เครื่องมือที่ใช้  คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

(1) ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนก าหนด ดังนี้ 
  แบบที่ 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนด 

  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

   
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑) ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒) เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓) ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลง
มากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ  เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติ 
เป็นต้น 

๔) ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิด
จากสาเหตุอะไร เพื่อน ามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕) ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด เพ่ือขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖) ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) 
อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
ผลการวิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗) ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผล
ของการน านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ 
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(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพ่ือท าการประเมินผลโครงการ ทั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพ่ือท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง หรือจะต้อง
ปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙) การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขาวยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะ
แข่งขันกันการประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควร
สนับสนุนให้ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควร
ยกเลิกท้ิงเสีย     

 
8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

1. นางสมบูรณ์  เงินบาท      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน         ประธานกรรมการ 
 2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน                   กรรมการ 
 3 .นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน                   กรรมการ 
 4. นายสมควร  นินจันทร ์ ผู้แทนประชาคม                     กรรมการ 
 5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม                     กรรมการ 
 6. นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ                    กรรมการ 

7. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวลีพร  สุวพิศ ผู้แทนภาคราชการ                    กรรมการ 
8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 
9. นายบุญม ี  พรมโคต  ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
10.นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.แก่งเสี้ยน                 กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน   กรรมการ/เลขานุการ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน       
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬาให้เพียงพอ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย  4  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนใน
ต าบล 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
       - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส่วนท่ี 2   
 ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพฒันาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน    
       - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 

 
 
  
“ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
 
 
 

 

 1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้
สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส มีขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น   
 4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและ
ด ารงตนในสังคมได้อย่างมั่นคง 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 
 6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง  มีจิตส านึกมี
ศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   (Vision) 

พันธกิจ   (Mission) 
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 9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
สวยงามยั่งยืน 

 
 

 

    1. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
    2. การด าเนินการเก่ียวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชน 
    3. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพ่ือสวยงาม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน  รักการปลูก
ต้นไม้ และเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นในครอบครัว 
    4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีจิตส านึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
    5. การบริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ คนพิการเป็นไปอย่างทั่วถึง 
    6. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างถูกต้อง 
    7. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
    8. ประชาชนมีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
    9. การขนส่งผลผลิตหรือสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดได้โดยสะดวก 
    10. การติดต่อสื่อสาร สัญจรไปมาของประชาชน ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
    11. ส่งเสริมการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    12. ส่งเสริมด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
    13. การบริการด้านสุภาพ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนมีประสิทธิภาพ 
    14. ชุมชนมีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่ 

 
 
 

 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
   การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ทีได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการ
ก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
    1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้าง
ความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญ พร้อมทั้งสร้างเสริม
กระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้าง

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (เป้าประสงค์) 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(นายสมชาย  ฟักทอง) 
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บุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการ เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 
    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองและชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน 
    1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
โปร่งใส และปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
   พัฒนาศักยภาพของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุขและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพ่ือให้ปีระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
    2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
    2.2 ส่งเสริม สนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
    2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพพลานามัยที่ดีของ
ประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือก่อให้เกิดความรัก 
ความสามัคคี และปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 
    2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
    2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์
รวม และการสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตลอดจนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา 
  
3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม     
    3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
    3.3 สนับสนุนส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม โบราณวัตถุและโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ 
      
4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ ช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ 
ดังนี้ 
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    4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
    4.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการ
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
    4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อ
คนและสัตว์ โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
 
5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
   ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายใน
ท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
    5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
    5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ควบคู่
กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
    5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
    5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้ 
  6.1 พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้า 
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนให้มีและบ ารุงทาง
ระบายน้ า โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ ารวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังอย่างเป็นระบบ 
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม  
 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อความสมดุล
ของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ดังนี้ 
  7.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 
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  7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
และสถานที่ต่างๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน 
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การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ต าบล อ าเภอ และเขต อปท. ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพ
เป็นอย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และเทคโนโลยี  
 

 

ส่วนท่ี 3   
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแข็ง 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคต องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ตั้ง สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ส่วนมากอยู่ในเขตที่ราชพัสดุ โดยกองทัพบกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  
ปัจจุบันถูกชาวบ้านแผ้วถางท าไร่มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส พืชไร่และพืชหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก  ประกอบ
กับมีระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีมา
ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร  การคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว 
จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีศักยภาพที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด

เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการ
ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง คือ ส านักปลัด กองคลัง และ
กองช่าง และมีค าสั่งแบ่งหน้าที่การท างานอย่างชัดเจน 
 ๒. มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
 ๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนทุกครั้ง 
 ๔. ผู้บริหารใช้พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค์กร 
 ๕. บุคลากรมีวิธีการในการท างานเป็นทีม 
 ๖. มีโครงสร้างที่ก าหนดให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ท าให้การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสนองตอบความต้องการของประชาชนได้ตรงประเด็น 
 ๗. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนได้อย่างเป็นกันเอง 
 ๘. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 ๙. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับ 
 ๑๐. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด 

จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับ 
 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง 
 ๓. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน 
 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย 
 ๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ 
 ๖. อบต.แก่งเสี้ยน มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ 
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2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ     
การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  
ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) 
 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๒  ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
 ๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน เข้ามาร่วมบูรณาการการท างานด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 ๓. มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
 ๔. มีโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน 

อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิม
ผลผลิต  
 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า        
ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่ก าหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและ
ครอบครัว 
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การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการ
ประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการ

ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบท่ี 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ

สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

แบบที ่๒ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 
 
 

ส่วนท่ี 4   
 การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

http://www.dla.go.th/
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โดยแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิด

คล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมของ
องค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการ
ปฏิบัติงานอันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขัน้ตอนการด าเนินงานตามแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน  
1. ก าหนดตัววัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
2. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
๓. ด าเนินการประเมิน 
๔. สรุปผลการประเมิน เกณฑ์ต้องไม่ต่ ากว่า 80 คะแนน 
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ผังกระบวนการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

การจัดท า/ทบทวน 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน 

/ระดับต าบล 
 

 

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลแก่งเสี้ยน 
เพื่อจัดท า  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
พิจารณา  

(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

เสนอ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

-กรณีเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-กรณีเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  
โครงการพระราชด าริ พระราชพธิี  
รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล  
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

แจ้ง 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

อ าเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

เริ่มต้น 
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แบบที่ 1  แบบการประเมินตนเอง เพื่อเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง 
หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

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. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล         
การด าเนินงานทุก ๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2565) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาศักยภาพคน        
และความเข้มแข็งของชุมชน 

12 44.47 - - - - 12 44.47 

2. การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 12.50 - - - - 2 12.50 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต        
และคณุค่าทางสังคม 

4 26.66 - - - - 4 26.66 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

86 76.10 - - - - 86 76.10 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

15 9.20 - - 20 12.26 35 21.46 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา      
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

18 66.66 - - - - 18 66.66 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร   
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0 0.00 - - - - 0 0.00 

รวม 137 37.84 - - 20 12.26 157 50.10 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562   

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

เงินสะสม 
/เงินทุนส ารองสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาศักยภาพคน และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

477,108.50 - 477,108.50 

2. การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

14,897.00 - 14,897.00 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต และคณุค่า
ทางสังคม 

119,065.00 - 119,065.00 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

18,696,068.70 - 18,696,068.70 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

3,947,500.00 7,564,000.00 11,511,500.00 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3,202,121.31 - 3,202,121.31 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร และ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0.00 - 0.00 

รวม 26,456,760.51 7,564,000.00 34,020,760.51 
หมายเหตุ:  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาอนุมัติงบประมาณจ่ายขาดเงิน
สะสมและเงินทุนส ารอง ยังไม่ได้ด าเนินการอีก จ านวน 20 โครงการ (โครงการทั้งหมด 175 โครงการ) 
 
ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. เนื่องจากงบประมาณมีจ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายท าโครงการได้ทุกยุทธศาสตร์ และความต้องการ
ของประชาชนมีมาก 

2. โครงการเกินศักยภาพมีจ านวนมาก จึงไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมดทุกโครงการ 
3. ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
4. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
5. ประชากรในเขตพ้ืนที่เป็นประชากรแฝงและอยู่ในพ้ืนที่หน่วยทหาร 
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แบบที่ 3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
               ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

(  ) ปริญญาตรี  (  ) สูงกว่าปริญญาตรี   (  ) อ่ืน ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 
(  ) อ่ืนๆ ระบ…ุ………………………. 

 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบุต าบลด้วย) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 20 50 

- หญิง ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 20 50 
2 อาย ุ    
 - ต่ ากว่า 20 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 4 10 

- 20-30 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- 31-40 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 7 17.5 
- 41-50 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- 51-60 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 7 17.5 
- มากกว่า 60 ปี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 6 15 

3 การศึกษา    
 - ประถมศึกษา ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 5 12.5 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 10 25 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- ปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 12 30 
- สูงกว่าปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 5 12.5 

 - อื่น ๆ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 0 0 
4 อาชีพหลัก 
 - รับราชการ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 6 15 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 5 12.5 
 - ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 6 15 
 - รับจ้าง ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 11 27.5 
 - นักเรียน นักศึกษา ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 2 5 
 - เกษตรกร ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 10 25 
 - อื่นๆ ระบุ…………………………. ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 0 0 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 75% 0% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 35.71% 64.29% 0% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 27% 71.43%  1.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 28% 72% 0% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.14% 67.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

32.14% 67.86% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.57% 71.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 

 
ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนของท่านเท่าใด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.61 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.43 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.43 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.54 

รวม 8.46 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.43 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.54 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.82 

รวม 8.61 
 
ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.53 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.49 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.46 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.54 

รวม 8.49 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.68 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.83 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.61 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.68 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.83 

รวม 8.66 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562)   หน้า 34 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.90 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.65 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.69 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.83 

รวม 8.68 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.85 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.56 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.59 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.65 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.89 

รวม 8.68 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.60 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.55 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.60 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.39 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.65 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.85 

รวม 8.61 
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แบบที่ 4 แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล 
           ยุทธศาสตร ์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ 
ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

 

๒๐ 

(๓) 

 
 
 

3 
 

 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเ์คราะห์
ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับ
ถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิน่โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ 
ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) 3 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
(5) 
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 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ 
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2 

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (3) 3 

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) 3 

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2 

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -Strength  (จุด
แข็ง)W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 

(๑๐) 

 
 

10 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และ
นโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมัพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๕) 5 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่
การบรรลุวิสยัทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ี
จะด าเนินการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

(๕) 5 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง 
และสนบัสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ที่ชัดเจน 

(๕) 4 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรอืแผนงานท่ีเกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ืองโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 92 
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แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพ่ือความสอดคล้อง  
            แผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใชว้ัดผลในเชิง
ปริมาณเช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลตินัน่เองว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามทีไ่ด้ก าหนดไว้เท่าไร จ านวนทีไ่ม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธิบายไดต้ามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ทีไ่ด้ก าหนดไว ้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 10 

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหนา้ที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการตา่งๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนนิการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐ 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยขอ้มูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชดัเจน มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 

(๕) 
 

4 

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงคช์ัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกบัหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนนิงานต้อง
สอดคล้องกบัวัตถปุระสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถงึ
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน 
และระยะเวลาด าเนินงานอธบิายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท า
ที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม  
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคอืกลุ่มเปา้หมายหลายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕) 5 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้าง
ความสามารถในการแขง่ขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน 

(๕) 5 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคลอ้งแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(๒) ยึดคนเป็นศนูย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เปน็เป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง   
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ า
ทางสังคม (๔) การรองรับการเชือ่งโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่
มีประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ี
ขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสู่สินคา้เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลีย่น
จากการเน้นภาคการผลติสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
รวมถึงโครงการทีเ่ติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคดิสรา้งสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้ว
ต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 5 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่
สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) 5 

๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕) 5 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ 
ประการในการจัดท าโครงการได้แก่ (๑)ความประหยัด 
(Economy)  (๒)ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยตุิธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) 4 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิง
ประจักษ ์

(๕) 5 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกดิขึ้นสิง่ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะไดร้ับ) 

(๕) 5 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (๒)วัดและประเมินผลดับของ
ความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕) 5 

รวมคะแนน 100 95 
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แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 
ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่ 583/2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 8 
เดือนตุลาคม 2562 

5 5 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  ข้อ 9  
และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่  58/๒๕61 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ลงวันที่ 16 เดือน
กุมภาพันธ์ 2561 

5 5 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่  584/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ลงวันที่ 8 เดือนตุลาคม 2562 

5 5 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 
กรณีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม  การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการ
ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน /ระดับต าบล  
2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
3.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว0600  
ลงวันที่ 22 มกราคม 2559  
4.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว6247 ลงวันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 
2. รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนที่ได้จาก
การประชุมประชาคม 
 

10 9 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
5 คณะกรรมการสนับสนุนการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การเพ่ิมเติม  การ
เปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  
เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
กรณีท่ีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  การเพ่ิมเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
2. (ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น ผ.01 , ผ.02 ,  
ผ.02-1 , ผ.03 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพ่ือพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือ 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว2931  
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562)    หน้า 46 
 
 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
7 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

แก่งเสี้ยนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วแต่กรณี 

1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 1 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   
 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ที่ให้ความเห็นชอบ 

10 10 

8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1. ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
9 แผนการด าเนินงานประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี   
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพ่ือเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี   
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4.แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เพ่ือทราบ (แล้วแต่กรณี) 
5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 1 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน  
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงาน 
ประจ าปี 
4. รายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
10 การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ปีละ 2 คร้ัง เพื่อประเมินผลแผนพัฒนา ทางดา้น
ยุทธศาสตร์และโครงการ 
2. รวมรวมเอกสารประกอบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันา (เดือนเมษายน และ
ตุลาคม ของทุกปี) 
3. ผู้บริหารประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผน 
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
เพื่อทราบการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
5. แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ทราบการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
6. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  หมวด 1 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2561 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ปีละ 2 ครั้ง 
2. ข้อมูลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
3. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4. รายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ทราบการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

  เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ในระบบ 
e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้  ส าหรับการติดตาม
แผนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 
0815.4/ว4192 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มีการปรับปรุงระบบเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  ระบบจึงไม่
สามารถประมวลผลได้คณะท างานจึงได้รวบรวมข้อมูล เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนพิจารณา รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 
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การวางแผน 
           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป          

 

           องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  เมื่อวันที่ 31  
ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) 

 

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

35 2,273,000.00 27 908,650.00 10 570,000.00 10 570,000.00 

ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 11,842,000.00 16 10,584,872.00 13 10,577,000.00 13 10,577,000.00 

ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

24 16,916,300.00 15 7,970,960.00 22 21,355,000.00 22 21,355,000.00 

ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การเมือง การ
บริหาร การพัฒนา
บุคลากร 

68 15,492,310.00 113 24,005,024.00 93 42,258,160.00 92 26,588,160.00 

ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

154 155,826,900.00 163 169,303,000.00 123 179,949,000.00 120 164,982,000.00 

ด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา 
และส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

26 3,363,340.00 27 3,572,327.00 34 5,140,200.00 34 5,315,200.00 

ด้านการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

2 130,000.00 1 100,000.00 2 250,000.00 2 250,000.00 

รวม 330 205,843,850.00 362 216,444,833.00 297 260,099,360.00 293 229,637,360.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปี 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 

 
 

การจัดท างบประมาณ 
            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 
2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 196 โครงการ งบประมาณ 35,007,258 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 21 627,955.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 41,872.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 4 135,960.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 105 21,215,124.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 38 9,461,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 3,524,847.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - 

รวม 196 35,007,258.00 
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การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

2564

2563

2562



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดือนตุลาคม 2562)    หน้า 52 
 

 
แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 

เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

โครงการ

โครงการ

0.00 10,000,000.00 20,000,000.00

การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

งบประมาณ…
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    การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 
 

รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2562 
อบต.แกง่เสีย้น เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ท ัง้หมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านว
น 
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เป็น 
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น 
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การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

จ านว
น 

โครง
การ 

คดิ
เป็น 

งบประมาณ 
คดิ
เป็น 

1.การพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แข็งของ
ชมุชน 

27 7.46 908,650.00 0.42 21 10.7
1 

627,955.00 1.79 12 8.76 477,108.50 1.78 12 8.76 477,108.50 1.8 12 9.16 477,108.50 2.36 

2.การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

16 4.42 10,584,872.00 4.89 7 3.57 41,872.00 0.12 2 1.46 14,897.00 0.06 2 1.46 14,897.00 0.06 2 1.53 14,897.00 0.07 

3.การพัฒนาคณุภาพชวีติ และคณุคา่ทางสังคม 15 4.14 7,970,960.00 3.68 4 2.04 135,960.00 0.39 4 2.92 119,065.00 0.44 4 2.92 119,065.00 0.45 4 3.05 119,065.00 0.59 

4.การพัฒนาประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิาร
การพัฒนาบคุลากร 

113 31.2
2 

24,005,024.00 11.0
9 

105 53.5
7 

21,215,124.00 60.6 86 62.7
7 

19,095,074.84 71.1 86 62.7
7 

18,696,068.70 70.6
7 

80 61.0
7 

12,453,063.94 61.6
1 

5.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

163 45.0
3 

169,303,000.00 78.2
2 

38 19.3
9 

9,461,500.00 27.0
3 

15 10.9
5 

3,947,500.00 14.7 15 10.9
5 

3,947,500.00 14.9
2 

15 11.4
5 

3,947,500.00 19.5
3 

6.การพัฒนาระบบการศกึษา และสง่เสรมิ

ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

27 7.46 3,572,327.00 1.65 21 10.7
1 

3,524,847.00 10.0
7 

18 13.1
4 

3,202,121.31 11.9
2 

18 13.1
4 

3,202,121.31 12.1 18 13.7
4 

3,202,121.31 15.8
4 

7.การพัฒนาระบบการบรหิารและการจัดการดา้น
เศรษฐกจิ 

1 0.28 100,000.00 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 362  216,444,833.00  196  35,007,258.00  137  26,855,766.65  137  26,456,760.51  131  20,213,755.75  

ขอ้มลู ณ 30/10/2562 

http://www.dla.go.th/
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562  
 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนา (พ.ศ. 2562) อนุมัติงบประมาณ เงินอุดหนุน รวมโครงการที่ด าเนินการ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

27 908,650.00 21 627,955.00 2 21,600.00 23 649,555.00 

ด้านการพฒันาการเกษตรและการ
จัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

16 10,584,872.00 7 41,872.00 0 0.00 7 41,872.00 

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวติ และ
คณุคา่ทางสังคม 

15 7,970,960.00 4 135,960.00 1 20,000 5 155,960.00 

ด้านการพฒันาประสทิธภิาพการเมือง 
การบรหิาร การพฒันาบคุลากร 

113 24,005,024.00 105 21,215,124.00 0 0.00 105 21,215,124.00 

ด้านการพฒันาสาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน 

163 169,303,000.00 38 9,461,500.00 4 17,923,000.00 42 27,384,500.00 

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา และ
ส่งเสริมศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 

27 3,572,327.00 21 3,524,847.00 1 27,000.00 22 3,551,847.00 

ด้านการพฒันาระบบการบรหิารและ
การจดัการดา้นเศรษฐกจิ 

1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0  

รวม 362 216,444,833.00 196 35,007,258.00 8 17,991,600.00 204 52,998,858.00 

 
  1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน 362 โครงการ  น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน 196 
โครงการ งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน จ านวน 8 โครงการ รวมทั้งสิ้น 204 โครงการ โดยคิดเป็น 56.35 %  
แยกเป็น 
  1.1 งบประมาณจากข้อบัญญัติ จ านวน 196 โครงการ 
  1.2 งบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 2 
โครงการ 
  1.3 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ 
  1.4 งบประมาณอุดหนุนจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี 
จ านวน 1 โครงการ 

  2. โครงการที่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 204 โครงการ 
  2.1 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 204 โครงการ 
  2.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
  3. โครงการจากแผนพัฒนาทั้งหมด 362 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 274 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
76.44 %        
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ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ทัง้สิ้น 145 โครงการ  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 12 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ. 2562 

16,155.00 345.00 15,810.00 ธ.ค.61 – ม.ค.62 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  ปี พ.ศ. 2562 

4,000.00 4,000.00 0.00 เม.ย.62 

3 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบรุ ี

5,000.00 5,000.00 0.00 ธ.ค.62 

4 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

80,000.00 80,000.00 0.00 ธ.ค.62 – ม.ค.62 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพสูงวัย 
ไทยแลนด์ 4.0 

94,000.00 90,200.00 3,800.00 ส.ค.62 

6 โครงการส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวโดยศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน องค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2562 

34,000.00 33,500.00 9,500.00 ก.ย.62 

7 โครงการส่งเสริมศูนยย์ุติความ
รุนแรงในครอบครัวองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2562 

20,000.00 5,830.00 10,170.00 ก.ย.62 

8 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม
อาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่ม
สตร ี

30,000.00 29,998.00 2.00 ส.ค.62 

9 โครงการเสรมิสร้างคุณธรรม 
น าใจ ศีลธรรมน าชีวิต 

40,000.00 39,630.00 370.00 ก.ค.62 

10 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน  ประจ าปี 2562 

20,000.00 19,430.00 570.00 ก.ค.62 

11 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น รุ่นท่ี 
2 ประจ าปี 2562    

118,300.00 118,300.00 0.00 ม.ค.62 

12 โครงการส่งเสริมคณุค่าผู้สูงวัย 
สร้างยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน 
ประจ าปี 2562 

51,000.00 50,875.50 87.55 ก.พ.62 

รวม 512,455.00 477108.5 40,309.55  
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 1.2 งบประมาณจากกองทุนหลกัประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัยด้วยหลัก 3  อ (อาหาร 
ออกก าลังกาย อารมณ์) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2562 

9,000.00 9,000.00 0.00 ต.ค.61 – ก.ย.62 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2562 

12,600.00 12,600.00 0.00 ต.ค.61 – ก.ย.62 

รวม 21,600.00 21,600.00 0.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการส่งเสริมความรู้และ
พัฒนาด้านการเกษตร  
ประจ าปี 2562 

10,725.00 5,500.00 5,225.00 ก.ย.62 

2 โครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อน
ทิ้ง" องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

10,097.00 9,397.00 700.00 ก.พ.62 

รวม 20,822.00 14,897.00 5,925.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการประชาสมัพันธ์และรับ
ลงทะเบียนเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุผู้
พิการ เคลื่อนที่ องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

7,500.00 4,830.00 2,670.00 พ.ย.61 

2 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอเมืองกาญจนบุรี 
ประจ าปี 2562 

40,000.00 40,000.00 0.00 มี.ค. – ก.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

3 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอเจา้
ฟ้าจุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมาร ีประจ าปี 2562 

68,460.00 68,460.00 0.00 เม.ย.62 

4 โครงการส ารวจข้อมลูจ านวน
สัตว์และขึ้นทะเบียนตาม
โครงการปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา้ ตามพระ
ปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้ฟ้า
จุฬาภรณวลยัลักษณ์อัครราช
กุมารี ประจ าปี 2562 

20,000.00 5,775.00 14,225.00 เม.ย.62 

รวม 135,960.00 119,065.00 16,895.00  
 
 1.2 งบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร ้ 20,000.00 20,000.00 0.00 พ.ค.61 
รวม 20,000.00 20,000.00 0.00  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 84 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,400,000.00 5,392,700.00 7,300.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ    1,680,000.00 1,458,200.00 221,800.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
3 เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์  90,000.00 58,000.00 32,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
4 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 

ในการให้บริการประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน     

30,000.00 18,000.00 12,000.00 ก.ค.62 

5 เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 487,152.00 26,928.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
6 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

นายก/รองนายก    
42,120.00 40,008.00 

 
2,112.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

7 เงินเดือนพนักงาน (ส านักปลัด)   2,039,040.00 2,038,980.00 60.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

8 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ส านักปลัด)   

5,000.00 4,600.00 400.00 ต.ค.61  

9 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ (ส านักปลัด)   

1,000.00 900.00 100.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

10 ค่าเช่าบ้าน (ส านักปลดั)    72,000.00 66,000.00 6,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
11 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

(ส านักปลัด)     
30,000.00 29,800.00 200.00 ต.ค.61 – มิ.ย.62 

12 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(ส านักปลัด)    

28,100.00 27,915.00 185.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

13 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ (ส านักปลดั)   

7,000.00 6,200.00 800.00 พ.ย.61 - ก.ย.62 

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ส านักปลัด)   

88,000.00 87,485.00 515.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(ส านักปลัด)   

177,000.00 172,000.88 4,999.12 ต.ค.61 - ก.ย.62 

16 ค่าวัสดสุ านักงาน (ส านักปลดั)   100,000.00 97,724.00 2,276.00 ก.พ.62 - ก.ย.62 
17 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว   

(ส านักปลัด)   
16,000.00 15,804.00 196.00 ม.ค.62 - ก.ย.62 

18 ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง  
(ส านักปลัด)   

32,000.00 1,950.00 1,950.00 ส.ค.62 

19 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  
(ส านักปลัด)   

229,000.00 228,744.80 255.20 ต.ค.61 - ก.ย.62 

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด)   

30,000.00 28,600.00 1,400.00 มี.ค.62 

21 ค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด)   400,000.00 262,313.80 137,686.20 ต.ค.61 - ก.ย.62 
22 ค่าบริการโทรศัพท ์(ส านักปลัด)   12,000.00 4,246.31 7,753.69 ต.ค.61 - ก.ย.62 
23 ค่าบริการไปรษณีย ์(ส านักปลัด)   7,000.00 5,512.10 1,487.90 ต.ค.61 - ก.ย.62 
24 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม (ส านักปลัด) 
100,000.00 85,257.60 14,742.40 ต.ค.61 – ส.ค.62 

25 ค่าเช่า Server (รายปี) ของ 
WWW. Kaengsian.go.th 

5,000.00 4,815.00 185.00 ต.ค.61 

26 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน (ส านักปลัด) 

20,000.00 12,180.00 782.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

27 งานจ้างเหมาบริการ บุคคล
ธรรมดา ท าความสะอาดบริเวณ
ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (ส านักปลัด) 

130,800.00 130,800.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

28 งานจ้างเหมาบริการ บุคคล
ธรรมดา ดูแลบ ารุง รักษาสนาม
หญ้า สวนหย่อม และต้นไม้
บริเวณองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน (ส านักปลัด)                     

108,000.00 108,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

29 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล (ส านักปลดั)        

108,000.00 9,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

30 เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)   1,527,160.00 1,527,101.00 261.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
31 เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)   615,720.00 614,760.00 960.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
32 ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)   78,000.00 75,000.00 3,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
33 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

(กองช่าง)    
1,000.00 800.00 200.00 ต.ค.61 

34 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองช่าง)   

45,000.00 35,120.00 9,800.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

35 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานไฟฟ้าถนน)   

324,000.00 320,014.60 3,985.54 ต.ค.61 - ก.ย.62 

36 ค่าวัสดสุ านักงาน (กองช่าง)    20,000.00 11,358.00 8,642.00 ส.ค.62 
37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองช่าง)   20,000.00 5,120.00 14,880.00 พ.ค.-ส.ค.62 
38 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  49,188.00 48,312.00 876.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
39 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 88,200.00 80,118.00 8,082.00 ต.ค.61 
40 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

151,100.00 151,100.00 0.00 ต.ค.61 

41 เงินส ารองจ่าย     1,117,000.00 200,000.00 917,000.00 ก.ย.62 
42 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   

(กอคลัง)   
23,000.00 22,850.00 150.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

43 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 

13,160.00 7,020.00 6,140.00 ก.ค.62 

44 โครงการอบรม แนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสด ุส าหรับผูบ้ริหารและผู้
ปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

99,300.00 92,796.00 6,504.00 ธ.ค.61 

45 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน 

28,506.00 26,960.00 1,546.00 เม.ย.62 - ก.ย.2 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

46 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

108,000.00 108,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

47 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน (ส านักปลดั) 

54,000.00 54,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

48 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ส านักปลัด) 

108,000.00 108,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

49 ค่าตอบแทนการปฏิบตัิงานนอก
เวลาราชการ (กองคลัง) 

6,000.00 5,400.00 600.00 ก.ย.62 

50 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้ 
(กองคลัง) 

63,400.00 62,700.00 700.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

51 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองคลัง) 

150,000.00 117,888.00 32,112.00 พ.ย.61 - ก.ย.62 

52 ค่าวัสดสุ านักงาน (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ) 

20,000.00 19,872.00 128.00 ก.ค.62 

53 วัสดุคอมพิวเตอร์ (ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ ) 

10,000.00 3,300.00 6,700.00 มี.ค.62 

54 ค่าไฟฟ้า (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) 60,000.00 54,214.90 5,785.10 พ.ย.61 - ก.ย.62 
55 ค่าบรกิารสื่อสารและโทรคมนาคม  

( ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ) 
20,000.00 5,036.27 14,963.73 ก.พ.62 – ส.ค.62 

56 ค่าไฟฟ้า (งานไฟฟ้าถนน) 540,000.00 538,384.65 1,615.35 ก.ย.61 - ก.ย.62 
57 ค่าไฟฟ้า (งานก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล)   
200,000.00 199,926.89 73.11 ส.ค.62 

58 เงินประจ าต าแหน่ง (กองช่าง) 42,000.00 42,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
59 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (กองช่าง) 181,560.00 178,200.00 3,360.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
60 งานจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดาปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที่
ธุรการ (กองช่าง) 

108,000.00 108,000.00 9,000.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

61 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานบริหารทั่วไปฯ) (กองช่าง) 

113,000.00 112,509.84 490.16 ธ.ค.61 - ก.ย.62 

62 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)   

976,500.00 797,500.00 179,000.00 เม.ย.62 - ก.ย.62 

63 เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก /
รองนายก   

42,120.00 40,008.00 2,112.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

64 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

86,400.00 86,400.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

65 เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

849,600.00 763,200.00 86,400.00 65 

66 เงินประจ าต าแหน่ง (ส านักปลดั)   210,000.00 210,000.00 0.00 66 
67 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

(ส านักปลัด)   
460,920.00 418,920.00 42,000.00 67 

68 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง 
(ส านักปลัด)   

36,000.00 35,220.00 780.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

69 เงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง)   42,000.00 42,000.00 0.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
70 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง (กองคลัง)   181,560.00 176,400.00 5,160.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
71 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ (กองช่าง) 
118,000.00 13,980.00 104,020.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

72 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(กองช่าง)   

12,000.00 1,600.00 10,400.00 พ.ค.62 

73 ค่าบ ารุงรักษา และซ่อมแซม  
(กองช่าง)    

14,000.00 13,450.00 550.00 เม.ย.62 - ก.ย.62 

74 ค่าวัสดสุ านักงาน (กองคลัง)   38,000.00 37,250.20 749.80 มี.ค.62 - ก.ย.62 
75 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์(กองคลัง)  31,000.00 30,800.00 200.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
76 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 
10,000.00 7,900.00 2,100.00 ก.ย.62 

77 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส านักปลดั)   

20,000.00 19,500.00 500.00 ม.ค.62 – พ.ค.62 

78 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  (กองช่าง)   

266,000.00 258,800.00 7,200.00 ก.พ.62 – ส.ค.62 

79 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้า
พนักงานพัฒนาชุมชน  
(ส านักปลัด)  

54,000.00 54,000.00 0.00 เม.ย.62 - ก.ย.62 

80 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานท าความ
สะอาด บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน (ส านักปลัด)  

48,000.00 48,000.00 0.00 เม.ย.62 - ก.ย.62 

81 วัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ า
ดับเพลิง สเีหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 1.5 นิ้ว) 

12,500.00 12,500.00 12,500.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

82 วัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ า
ดับเพลิง สเีหลือง แบบยาง
สังเคราะห์ (Nitrile Rubber) 
ขนาด 2.5 นิ้ว) 

13,500.00 13,500.00 13,500.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

83 วัสดุเครื่องดับเพลิง (หัวฉีดดับ 
เพลิงแบบไร้แรงสะท้อน ปรับ 
4 ระดับ) 

25,500.00 25,500.00 25,500.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

84 วัสดุเครื่องดับเพลิง (ถัง
ดับเพลิง) 

7,500.00 7,500.00 7,500.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

รวม 14,047,834.00 12,224,618.84 1,790,199.3  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 10 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินบริเวณ หมู่
ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน 

16,000.00 10,000.00 6,000.00 ก.ย.62 

2 โครงการก่อสร้างอาคารศาลา พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณองค์การ
บริหารส่วนต าบล แก่งเส้ียน หมู่ที่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

99,500.00 99,000.00 500.00 เม.ย.62 

3 โครงการธนาคารน้ าใต้ดินบริเวณ  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

16,000.00 10,000.00 6,000.00 ก.ย.62 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยยิ้มใหญ่หลวง  
(ต่อจากทางเดิม) หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

500,000.00 495,000.00 5,000.00 มิ.ย.62 

5 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาว
บุณยนุช  รอดสิน (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง   
ต.แก่งเส้ียน 

41,000.00 41,000.00 0.00 พ.ค.62 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก และหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
รับน้ า บริเวณซอย บ้านหนองจอก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน  

58,000.00 58,000.00 0.00 พ.ค.62 

7 โครงการย้ายหอถังเหล็ก (รูปทรงถว้ย
แชมเปญ) จากบ้านนางเสมอ เอียง
อ่อน ไปยังบ้านนางประภยั เล่าศิลป์ 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

238,000.00 237,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

8 โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้าน
นายวัลลภ แป้นเขียว หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเส้ียน  

148,000.00 148,000.00 0.00 ส.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยเขาตาบัว หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน  

244,000.00 242,500.00 1,500.00 ก.ย.62 

10 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณสายตรอกมะตูม - 
หนองปลวก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน   

201,000.00 200,500.00 500.00 ก.ย.62 

รวม 1,561,500.00 1,541,000.00 20,500.00  
 

1.2 งบประมาณจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 6 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนสายบา้นนางน้ าฝน  
ภูโต หมู่ที ่7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

495,000.00 494,500.00 500.00 ก.ย.62 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอยบา้น พ.อ.โพยม 
ก้อนทรัพย ์หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน 

498,000.00 497,500.00 500.00 ก.พ.62 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนซอยหว้ยยายเตียง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

499,000.00 498,000.00 1,000.00 พ.ค.62 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยบา้นนางน้อย  
ฉิมเชื้อ หมูที่ 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเส้ียน 

217,000.00 211,500.00 5,500.00 ก.พ.62 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยบ้านนายสมยัมีโชค  
สุขเอี่ยม หมู่ที ่6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเส้ียน 

499,000.00 498,500.00 500.00 ก.พ.62 

16 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้านนางสาว 
บุญยนุช รอดสิน หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดินสอพอง ต.แก่งเส้ียน 

217,000.00 216,500.00 500.00 ก.พ.62 

รวม 2,425,000.00 2,416,500.00 8,500.00  
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1.3 งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 4 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบ
น้ าด้วยไฟฟา้บ้านทา่ดินสอพอง  
หมู่ที่ 7 ต าบลแก่งเส้ียน  

7,881,000.00 7,881,000.00 0.00 ก.ย.62 

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บา้นแบบบาดาลขนาด
ใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านทา่ดินสอพอง  
ต าบลแก่งเส้ียน  

560,000.00 560,000.00 0.00 ก.ย.62 

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น กจ.ถ.49-002 สายบา้น
หนองสองตอน - บ้านตรอกมะตูม  
หมู่ที่ 4 บา้นหนองสองตอน ต าบล
แก่งเส้ียน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
16,000 ตารางเมตร  

7,248,000.00 7,248,000.00 0.00 ก.ย.62 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.
49-003 หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต าบลแก่งเส้ียน กว้าง 5 เมตร ยาว 
815 เมตร หนา 0.15 เมตร  

2,207,000.00 2,207,000.00 0.00 ก.ย.62 

รวม 17,896,000.00 17,896,000.00 0.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 18 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562 

100,000.00 80,900.00 19,100.00 ม.ค.62 

2 เงินเดือนพนักงาน (ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

507,600.00 397,280.00 110,320.00 ต.ค.61-ก.ย.62 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

159,420.00 142,800.00 6,620.00 ต.ค.61-ก.ย.62 

4 เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 
(ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) 

16,620.00 16,620.00 0.00 ต.ค.61-ก.ย.62 

5 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2562    

137,967.00 128,530.32 9,436.68 ต.ค.61-พ.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

6 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมอาหารกลางวันศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 
2562) 

327,900.00 324,700.00 3,200.00 ต.ค.61-ก.ค.62 

7 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ
ส่งเสริมค่าจดัการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น  
(รายหัว) ประจ าปี 2562) 

120,700.00 120,700.00 0.00 ต.ค.61 

8 โครงการสืบสานประเพณลีอย
กระทง ประจ าปี 2561 

150,000.00 150,000.00 0.00 พ.ย.62 

9 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (โครงการ 
อาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรยีน
บ้านหนองสองตอน) ประจ าปี 
2562 

1,040,000.00 1,021,240.00 18,760.00 ต.ค.61-เม.ย.62 

10 โครงการหนูน้อยสมวัยสรา้ง
สายใยรักครอบครัว ประจ าปี 
2562 

89,840.00 84,180.00 5,660.00 มี.ค.62 

11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนพรรษา 67 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2562 

49,200.00 49,200.00 0.00 ก.ค.62 

12 โครงการสงกรานตส์มานฉันท์
ส าราญสุข ประจ าปี 2562 

149,000.00 148,351.35 648.65 เม.ย.62 

13 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

489,400.00 468,049.64 30,350.36 ต.ค.61-พ.ค.62 

14 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรยีน) ส าหรบัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

8,000.00 5,800.00 2,200.00 พ.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

15 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่อง 
แบบนักเรียน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

12,000.00 8,700.00 3,300.00 พ.ค.62 

16 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

17,200.00 12,470.00 8,030.00 พ.ค.62 

17 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ
เรียน) ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

8,000.00 5,800.00 2,200.00 พ.ค.62 

18 โครงการเฉลิมพระเกยีรติพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู เนื่องใน
โอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก   

37,000.00 37,000.00 0.00 พ.ค.62 

รวม 3,419,847.00 3,202,321.31 219,825.69  
 
1.1 งบประมาณจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 ชุดอุปกรณส์ าหรับห้องเรียน
โครงการพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบรุ ี

27,000.00 27,000.00 0.00 ก.ย.62 

รวม 27,000.00 27,000.00 0.00  
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          การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
               ๑) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนควรพิจารณา กิจกรรม/โครงการที่
หลากหลาย คลอบคลุมทุกส่วนทุกดา้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างรอบด้านไปพร้อมกัน  
               ๒) การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึง
สถานการณ์คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนา  หากโครงการใดที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม และมีการใช้ งบประมาณจ านวนมาก จ าเป็นต้องจัดท าเป็นโครงการที่ต่อเนื่องหลายปี เพ่ือจะได้ ด าเนิน
โครงการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สนองต่อความต้องการ และการแกไ้ขปญัหาของประชาชนได้อย่างยั่งยืน  
               ๓) ควรวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา ความต้องการของประชาชนให้ชัดเจน เพ่ือที่จะไม่ท าให้โครงการมี
จ านวนที่มากจนเกินไป และไม่สามารถน ามาปฏิบัติหรือด าเนินการแกไ้ขปญัหาได้จริง  
               ๔) การก าหนดชื่อโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัด ควรให้
ชัดเจน  
               ๕) โครงการประเภทก่อสร้างควรระบุสถานที่ตั้ง หรือสถานที่ด าเนินโครงการให้ชัดเจน หรือควรมี
การส ารวจสถานทีด่ าเนินการจริงก่อนบรรจุโครงการไว้ ในแผน  
               ๖) ควรประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอย่างต่อเนื่อง เกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้ประชาชนทราบ 
เพ่ือประชาชนสามารถติดตาม ตรวจสอบ หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ  

 

          การบริการประชาชน  
               ๑) อบต.แก่งเสี้ยน ควรจัดเจ้าหน้าทีส่ าหรับบริการประชาชน ที่สามารถทดแทนกันได้   
               ๒) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ 
สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  
               ๓) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้ รับความสะดวก รวดเร็ว
และถูกตอ้ง ในการบริการของ อบต.  
               ๔) เจ้าหน้าที ่อบต. ควรยิ้มแยม้ แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน  
               ๕) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต. กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอันดี  
               ๖) ควรสร้างภาพลักษณท์ี่ดีใหเ้กิดข้ึนกับ อบต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
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โครงการพัฒนาศักยภาพสูงวัย ไทยแลนด์ 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
โครงการส่งเสริมศูนย์ยุติความรุนแรงในครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนท่ี 5   
 ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมน าใจ ศีลธรรมน าชีวิต 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการหนูน้อยสมวัยสร้างสายใยรักครอบครัว ประจ าปี 2562 
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โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาด้านการเกษตร ประจ าปี 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

โครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจ าปี 2562 
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โครงการอบรม แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
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