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ค าน า 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (3) และข้อ 30 (5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะ 
กรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.         
๒๕61 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖2) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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ภาคผนวก 

 
 ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประจ าปี
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    การติดตาม (Monitoring)  และการประเมิน (Evaluation)  เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มี
จุดมุ่งหมายเหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น พนักงานจ้าง (อ่ืนๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ  ดังนี้  
           1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงานโครงการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 

          2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบดูว่า
แผนงาน/โครงการเพ่ือการพัฒนา ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร  
           3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง 

           4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าได้ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(Strenghts)  จุดอ่อน (Weaknesses)  โอกาส (Opportunities)  ปัญหาและอุปสรรค (Treats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ/กิจกรรมต่างๆ  ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน ต าบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           บทสรุปของความส าคัญ ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการ และจะต้องมีคว าม
สุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ 
พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาส และสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพื่อด าเนินการขยายแผนงาน โครงการต่างๆ พร้อมการปรับปรุง และ
รีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างดียิ่ง    

ส่วนท่ี 1   
 บทน า 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
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          การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะช่วยตอบ 
สนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงานโครงการ การยกเลิก
โครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับ
ส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน เขต
พ้ืนที่รับผิดชอบหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

         ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่
เห็นสมควร 

1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ 545/๒๕61  เรื่อง เปลี่ยนแปลงกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561  มีรายชื่อดังนี้  

1. นางสมบูรณ์  เงินบาท      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน        ประธานกรรมการ 
 2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน         กรรมการ 
 3. นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน         กรรมการ 
 4. นายสมควร  นินจันทร์  ผู้แทนประชาคม                    กรรมการ 
 5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม                    กรรมการ 

  6. นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ                   กรรมการ 
 7. นางสาวจรินทนา  เชื้อสะอาด ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

9. นายบุญมี   พรมโคต  ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
10.นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.แก่งเสี้ยน      กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน        กรรมการ/เลขานุการ  

   
             2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอน เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
   2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วั ด : KPI)  
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการติดตามน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผล
อย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน า
ผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
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   2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล โดยการน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน
จาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
   2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ า
ตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix  การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart  การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart)  หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม
แบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลาย
ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคทีป่ระกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  
   2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
   2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



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

 

3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
 

         ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
 
 
 
 
 

            เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน 
ผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้  เพ่ือใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
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สัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ 
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  
             1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์ การบริหารส่วนต าบล       
แก่งเสี้ยน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมิน 
ผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
และจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน   
 
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
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      2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
     2) เครื่องมือ  
     3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
      2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
     1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
     2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement)  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงาน
ประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิน่ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น   
                     3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562)    หน้า 12 

 

       3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ 
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจ
ไว้เป็นหลักฐาน    
                3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ  รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน 
การตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหา 
ต่างๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้
ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กองต่างๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
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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 และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 ประกอบด้วย  3  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน       
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬาให้เพียงพอ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน   

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

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

 

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

 

6. ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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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 เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตน
ในสังคมได้อย่างมั่นคง 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง 
 6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมี
ศักยภาพในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงาม
ยั่งยืน 
 

7. วิสัยทัศน์   (Vision) 

8. พันธกิจ   (Mission) 
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    1. ประชาชนมีการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมมีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
    2. การด าเนินการเกี่ยวกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 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 การคลั ง การบริหารงานบุคคล ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนต 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
บุคลากรให้มีคุฯภาพและมีจิตส านึกในการบริการ เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

9. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (เป้าประสงค)์ 

10. นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(นายสมชาย  ฟักทอง) 
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    1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองและชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 
    1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน องค์กร
พัฒนาเอกชน 
    1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึง เป็นธรรม 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 ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบัน
ครอบครัว 
    2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบ     
องค์รวม 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 เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ ดังนี้ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562)    หน้า 17 

 

    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 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่ มให้มีความ
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 เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้ 
  6.1 พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้า 
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนให้มีและบ ารุงทาง
ระบายน้ า  โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ ารวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังอย่างเป็นระบบ 
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มี
อยู่เดิม ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม  
 
7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อความ
สมดุลของระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2562)    หน้า 18 

 

  7.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 
  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  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ต าบล อ าเภอ และเขต อปท. ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมท่ีเป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  

 

ส่วนท่ี 2   
 การติดตามและประเมนิผล 

 

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแข็ง 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = 
Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 
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  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ตั้ง สภาพพื้นที่ท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ส่วนมากอยู่
ในเขตที่ราชพัสดุ โดยกองทัพบกเป็นผู้ดูแลพื้นที่ มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  ปัจจุบันถูก
ชาวบ้านแผ้วถางท าไร่มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส พืชไร่และพืชหมุนเวียนเป็นจ านวนมาก  ประกอบกับมี
ระยะทางห่างจากอ าเภอเมืองกาญจนบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดกาญจนบุรีมาระยะทาง
ประมาณ 20 กิโลเมตร  การคมนาคมที่สะดวก สามารถเดินทางติดต่อระหว่างจังหวัดได้อย่างรวดเร็ว  จึงท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีศักยภาพที่จะพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน โดยได้ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้  
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้
ด 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 
 
 
 

 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
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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 

 
 
 
 
 

  เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณา
การ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ     การวิ เคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

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 การมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต  
 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า        
ท าให้การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามที่ก าหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและ
ครอบครัว 
 

 

 

3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
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 (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 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบท่ี 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  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 าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ป ระชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 

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

 

4. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

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

คล้ายคลึงกับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมของ
องค์กรเพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงาน
อันน าไปสู่การพัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดข้ึนต่อไป  

วัตถุประสงค์ในการใช้แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
1. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพื่อให้ทราบกระบวนการปฏิบัติงานของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ 
ขั้นตอนการด 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 านาจผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

-การแก้ไขแผนพัฒนา 
เป็นอ านาจผู้บริหารท้องถิ่น 

 

แจ้ง 
สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 

แก่งเสี้ยน  
อ าเภอ จังหวัด ทราบ 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช ้
พร้อมประกาศใช้ประชาชนทราบ 

แผนการด าเนินงานประจ าปี 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

เริ่มต้น 
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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ประกอบกับหนังสือ
กระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการ
จัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 7 ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)    

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นไปด้วย

ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖4) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3   
 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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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 (พ.ศ. 2561-2564)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562)  

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหว่าง

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่
อนุมัติงบประมาณ 

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

4 19.04 
- - - - 

21 12.20 

2. การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0 
- - - - 

7 4.06 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต        
และคณุค่าทางสังคม 

3 75.00 
- - - - 

4 2.32 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

70 67.30 
- - - - 

104 60.46 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

6 40.00 
- - - - 

15 8.72 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา      
และส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ 

13 61.90 
- - - - 

21 12.20 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร   
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0 0 
- - - - 

0 0 

รวม 96 55.81 - - - - 172 100 
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

เงินสะสม 
/เงินทุนส ารองสะสม รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาศักยภาพคน และความ
เข้มแข็งของชุมชน 

182,645.00 - 182,645.00 

2. การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0.00 - 0.00 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต และคณุค่า
ทางสังคม 

37,835.00 - 37,835.00 

4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเมอืง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

12,898,154.23 - 12,898,154.23 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

1,590,000.00 2,562,500.00 4,152,500.00 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1,995,014.84 - 1,995,014.84 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร และ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0.00 - 0.00 

รวม 16,703,649.07 2,562,500.00 16,703,649.07 
หมาเหะเงินทุนส ารอง ยัไม่ได้ด าเนินการอี จ านวน 20 โ 
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ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต และคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสทิธิภาพการเมือง การบริหาร การพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

รวม

แผนภูมิแสดงการเบกิจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562
(รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562)

โครงการ การก่อหนีผ้กูพนั/ โครงการ
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การ (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 

 
 
 
 
 

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…ุ………………………. 
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  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 ปี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 4 10 

- 20-30 ปี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- 31-40 ปี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- 41-50 ปี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 7 17.5 
- 51-60 ปี 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 12 30 
- อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20 
- ปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 10 25 
- สูงกว่าปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 5 12.5 

 - อ่ืน ๆ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 0 0 
4 อาชีพหลัก 
 - รับราชการ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 5 12.5 
 - 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 12 30 
 - 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 
 - อ่ืนๆ 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 
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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 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ 
ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 

๒๐ 

(๓) 
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 (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เก่ียวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์
เคราะห์ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนสง่ การไฟฟา้ การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร  
การประมง การประศสุัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 1 

 (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่  
การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิน่ สนิค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(๒) 2 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

 (๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒) 2 

 (๙) การประชุมประชาคมท้องถิน่ รูปแบบ วิธีการ และ
การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวน 
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรกึษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหนา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(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 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ สิ่งแวดล้อมของทอ้งถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพฒันาทีส่อด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลกัประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 
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๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของทอ้งถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลกัประชา
รัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาตแิละ Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุม่จังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

๓.๔ วิสัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพทีเ่ป็นลักษณะเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น และสัมพันธก์บัโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(๕) 5 

๓.๕ กลยุทธ ์
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธกีาร ภารกจิหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่จะน าไปสูก่าร
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(๕) 5 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง 
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใด 
ที่ชัดเจน 

(๕) 4 

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสูผ่ลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕) 5 

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิน่ในแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปี 
โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕) 5 

๓.๙ ความเชื่องโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสูก่ารพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 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 ความชัดเจนของ 

ชื่อโครงการ 

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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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 นอกจากนี้โครงการ
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
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 

1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่ 057/2561  เร่ือง 
แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ลงวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2562 
2. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่ 544/2561 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 
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 058/๒๕61 เร่ือง  
แต่งตั้งคณะกรรมการสนบัสนนุการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 16 
เดือนกุมภาพันธ์ 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. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่ 059/๒๕61 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ลงวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2561 
2. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ที่ 545/2561 
เร่ือง เปลี่ยนแปลงกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ลงวันที่ 29 ตลุาคม 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 ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.2/ว 600  ลงวันที่ 22 
มกราคม 2559  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0810.3/ว 6247  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 เพื่อจัดท า 
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีท่ีจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง  และ
การแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
3. ยกร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน เพื่อจัดท า (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี
2. (ร่าง) แผนพฒันาท้องถิ่น 
ตามแบบ เช่น ผ.01 , ผ.02 ,  
ผ.02-1 , ผ.03   
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6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพื่อพิจารณา  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพื่อพิจารณา  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  การเพิ่มเติม   
การเปลี่ยนแปลง  และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
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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 

รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ให้
ความเห็นชอบ 
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ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

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

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

ประกาศองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน การประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 

9 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพื่อจัดท 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 และทีแ่ก้ไข
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 
(ฉบับที่ 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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รวม 10 กระบวนการ 100 94 
 



 
 
 
 
 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)         
ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม               
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี้ ได้มีการ
ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

  เพ่ือให้ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖2) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการน าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้                 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนพิจารณา 
รายละเอียดตามรายงานสรุปผล ดังนี้ 

 
 
 

การวางแผน 
 

            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 - 2564)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  โดยผ่ านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป 
        
            องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ  e-plan 
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

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

ด้านการพัฒนา
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

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

ด้านการ
พัฒนาการเกษตร
และการจัดการ
ทรัพยากร 
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 การ
พัฒนาบุคลากร 

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 าแผนท้องถิ่น 
เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 

การจัดท างบประมาณ 
 

            ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 172 โครงการ งบประมาณ 
30,432,931.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 21 920,155.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 528,195.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 4 135,960.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 104 20,684,574.00 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 15 4,516,500.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 21 3,647,547.00 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ - - 

รวม 172 30,432,931.00 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

การพฒันาศกัยภาพคนและความเข้มแข็งของชมุชน

การพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การพฒันาคณุภาพชีวิต  และคณุค่าทางสงัคม

การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพฒันาบคุลากร

การพฒันาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณปูการ  โครงสร้างพืน้ฐาน

การพฒันาระบบการศึกษา  และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

การพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

2564 2563 2562 2561
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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  โครงสร้าง
พืน้ฐาน

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% 
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จ านวน 

โครงกา

ร 

คดิ

เป็น 

งบประมา

ณ 

คดิ

เป็น 

1.การพัฒนาศักยภาพคนและความ

เขม้แข็งของชมุชน 
27.0 7.94 1,200,850.00 0.57 21.0 

12.2

1 
920,155.00 3.02 4.0 4.17 182,645.00 1.09 4.0 4.17 182,645.00 1.09 4.0 4.26 182,645.00 1.14 

2.การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
16.0 4.71 

11,081,195.0

0 
5.23 7.0 4.07 528,195.00 1.74 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

3.การพัฒนาคณุภาพชวีติ และคณุคา่

ทางสังคม 
15.0 4.41 7,970,960.00 3.77 4.0 2.33 135,960.00 0.45 3.0 3.12 37,835.00 0.23 3.0 3.12 37,835.00 0.23 3.0 3.19 37,835.00 0.24 

4.การพัฒนาประสทิธภิาพการเมอืง การ

บรหิารการพัฒนาบุคลากร 
113.0 

33.2

4 

22,858,984.0

0 

10.8

0 
104.0 

60.4

7 

20,684,574.

00 

67.9

7 
70.0 

72.9

2 

12,898,754.

27 

77.2

2 
70.0 

72.9

2 

12,898,154.

23 

77.2

2 
68.0 

72.3

4 

12,212,574.

37 

76.2

4 

5.การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ โครงสรา้งพืน้ฐาน 
141.0 

41.4

7 

164,710,000.

00 

77.8

0 
15.0 8.72 

4,516,500.0

0 

14.8

4 
6.0 6.25 

1,590,000.0

0 
9.52 6.0 6.25 

1,590,000.0

0 
9.52 6.0 6.38 

1,590,000.0

0 
9.93 

6.การพัฒนาระบบการศกึษา และสง่เสรมิ

ศลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ 
27.0 7.94 3,781,027.00 1.79 21.0 

12.2

1 

3,647,547.0

0 

11.9

9 
13.0 

13.5

4 

1,995,014.8

4 

11.9

4 
13.0 

13.5

4 

1,995,014.8

4 

11.9

4 
13.0 

13.8

3 

1,995,014.8

4 

12.4

5 

7.การพัฒนาระบบการบรหิารและการ

จัดการดา้นเศรษฐกจิ 
1.0 0.29 100,000.00 0.05 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 

รวม 340.0   
211,703,016.

00 
  172.0   

30,432,931.

00 
  96.0   

16,704,249.

11 
  96.0   

16,703,649.

07 
  94.0   

16,018,069.

21 
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     อบต.แก่งเสี้ยน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 96 โครงการ  จ านวนเงิน 17,214,749 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 96 โครงการ จ านวนเงิน 17,214,149 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนีผ้กูพนั/ 
ลงนามในสญัญา 

โครงการ การเบกิจ่ายงบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 182,645.00 4 182,645.00 

ด้านการพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 0 0.00 

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
คุณค่าทางสังคม 

3 37,835.00 3 37,835.00 

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 

70 13,375,229.27 70 13,374,629.23 

ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

6 1,590,000.00 6 1,590,000.00 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

13 2,029,039.84 13 2,029,039.84 

ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 

รวม 96 17,214,749.11 96 17,214,149.07 
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  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นแสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ 
เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply 
เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้
อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply  มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็น
ข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวใน
ยุคปัจจุบัน 

 

  การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global planning การวางแผน
ระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นน าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็น
แนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า 
ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม 
 
1.4  ผลส าเร็จที่วัดได้ 
  ความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริง
ในโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

0 10000000 20000000 30000000

ด้านการพฒันาศกัยภาพและความเข้มแข็งของชมุชน

ด้านการพฒันาการเกษตรและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวิต และคณุค่าทางสงัคม

ด้านการพฒันาประสทิธิภาพการเมือง การบริหาร การพฒันาบคุลากร

ด้านการพฒันาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน

ด้านการพฒันาระบบการศกึษา และสง่เสริมศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น

ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ

รวม

แสดงตวัชีว้ดั (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 

การเบกิจ่ายงบประมาณ โครงการ การก่อหนีผ้กูพนั/ ลงนามในสญัญา โครงการ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2562 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562)  

 

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

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

ด้านการพฒันาศกัยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

27 1,200,850.00 5 254,520.50 2 21,600.00 7 276,120.50 

ด้านการพฒันาการเกษตร
และการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

16 11,081,195.00 1 9,397.00 0 0.00 1 9,397.00 

ด้านการพฒันาคณุภาพชีวติ 
และคณุคา่ทางสังคม 

15 7,970,960.00 2 44,830.00 0 0.00 2 44,830.00 

ด้านการพฒันาประสทิธภิาพ
การเมือง การบรหิาร การ
พัฒนาบคุลากร 

113 22,858,984.00 64 8,759,669.74 0 0.00 64 8,759,669.74 

ด้านการพฒันา
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

141 164,710,000.00 7 2,562,500.00 0 0.00 7 2,562,500.00 

ด้านการพฒันาระบบ
การศกึษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

27 3,781,027.00 11 1,722,565.32 0 0.00 11 1,722,565.32 

ด้านการพฒันาระบบการ
บรหิารและการจดัการดา้น
เศรษฐกิจ 

1 100,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 340 211,703,016.00 90 13,353,482.56 2 21,600.00 92 13,375,082.56 

 
  1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา จ านวน 340 โครงการ  น ามาจัดท างบประมาณ จ านวน 90 โครงการ 
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น จ านวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 92 โครงการ โดยคิดเป็น 27.05 %  แยกเป็น 
  1.1 งบประมาณจากข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม  จ านวน 90 โครงการ 
  1.2 งบประมาณจากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จ านวน 2 
โครงการ   

  2. โครงการที่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 92 โครงการ 
  2.1 โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 92 โครงการ 
  2.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 
  3. โครงการจากแผนพัฒนาทั้งหมด 340 โครงการ ไม่ได้ด าเนินการ 248 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
72.94 %        
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ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรม ทัง้สิ้น 90 โครงการ  ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 5 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  

2 อุดหนุนส านักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาญจนบรุ ี

5,000.00 5,000.00 0.00 ธ.ค.62 

3 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนิน 
งานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

80,000.00 40,000.00 0.00 ม.ค.62 

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น รุ่นท่ี 
2 ประจ าปี 2562    

118,300.00 118,300.00 0.00 ม.ค.62 

5 โครงการส่งเสริมคณุค่าผู้สูงวัย 
สร้างยิ้ม เติมสุขให้ชุมชน 
ประจ าปี 2562 

51,000.00 50,875.50 87.55 ก.พ.62 

รวม 270,455.00 254,520.50 15,897.55  

 
 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 – มี.ค.62 

2 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากในเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปี 2562 

12,600.00 12,600.00 0.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

รวม 21,600.00 21,600.00 0.00  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 1 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการแผนรณรงค์ "แยกก่อน
ทิ้ง" องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

10,097.00 9,397.00 700.00 ก.พ.62 

รวม 10,097.00 9,397.00 700.00  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 2 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.62 

รวม 47,500.00 44,830.00 2,670.00  
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 64 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 5,400,000.00 2,718,800.00 2,681,200.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ    1,680,000.00 698,400.00 981,600.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
3 เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส ์  90,000.00 28,000.00 62,000.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
4 เงินเดือนนายก/รองนายก 514,080.00 234,600.00 279,480.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
5 เงินค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง 

นายก/รองนายก    
42,120.00 19,300.00 

 
22,820.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

6 เงินเดือนพนักงาน (ส านักปลัด)   2,039,040.00 1,006,860.00 1,023,180.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
7 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบตัิราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง
สวนท้องถิ่น (ส านักปลัด)   

30,000.00 4,600.00 400.00 ต.ค.61  

8 ค่าเช่าบ้าน (ส านักปลดั)    72,000.00 42,000.00 30,000.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

9 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 
(ส านักปลัด)     

40,000.00 17,300.00 22,700.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

10 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ 
(ส านักปลัด)    

100,000.00 14,300.00 85,700.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

11 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ (ส านักปลดั)   

40,000.00 3,800.00 36,200.00 พ.ย.61 – มี.ค.62 

12 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (ส านักปลัด)   

250,000.00 31,778.00 218,222.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

13 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(ส านักปลัด)   

200,000.00 25,921.03 174,078.97 ต.ค.61 – มี.ค.62 

14 ค่าวัสดสุ านักงาน (ส านักปลดั)   80,000.00 39,983.00 41,017.00 ก.พ.62 – ม.ีค.62 
15 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่น  

(ส านักปลัด)   
200,000.00 119,011.70 80,988.30 ต.ค.61 – มี.ค.62 

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
(ส านักปลัด)   

30,000.00 28,600.00 1,400.00 มี.ค.62 

17 ค่าไฟฟ้า (ส านักปลัด)   400,000.00 126,211.44 273,788.56 ต.ค.61-มี.ค.62 
18 ค่าบริการโทรศัพท ์(ส านักปลัด)   12,000.00 2,605.46 9,394.54 ต.ค.61-มี.ค.62 
19 ค่าบริการไปรษณีย ์(ส านักปลัด)   7,000.00 1,948.00 5,052.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
20 ค่าบริการสื่อสารและ

โทรคมนาคม (ส านักปลัด) 
100,000.00 49,733.60 50,266.40 ต.ค.61-มี.ค.62 

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

5,000.00 4,815.00 185.00 ต.ค.61 

22 โครงการรับวารสาร 
หนังสือพิมพ์รายวัน (ส านักปลัด) 

20,000.00 6,120.00 13,880.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

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

120,000.00 60,000.00 60,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

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

108,000.00 54,000.00 54,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

25 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูล (ส านักปลดั)        

108,000.00 54,000.00 54,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

26 เงินเดือนพนักงาน (กองคลัง)   1,519,560.00 756,401.00 763,159.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
27 เงินเดือนพนักงาน (กองช่าง)   615,720.00 304,560.00 311,160.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
28 ค่าเช่าบ้าน (กองช่าง)   78,000.00 35,000.00 43,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
29 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร 

(กองช่าง)    
20,000.00 800.00 19,200.00 ต.ค.61 

30 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองช่าง)   

45,000.00 27,012.00 17,988.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

31 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานไฟฟ้าถนน)   

180,000.00 1,491.71 178,508.29 ต.ค.61-มี.ค.62 

32 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  49,188.00 24,108.00 25,080.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
33 รายจ่ายตามข้อผูกพัน 88,200.00 80,118.00 8,082.00 ต.ค.61 
34 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ

บ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

151,100.00 151,100.00 0.00 ต.ค.61 

35 เงินส ารองจ่าย 200,000 200,000 0.00 ต.ค.61 
36 เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร   

(กอคลัง)   
50,000.00 10,650.00 39,350.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

37 โครงการอบรม แนวทางการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสด ุส าหรับผูบ้ริหารและผู้
ปฏิบัติการจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

99,300.00 92,796.00 6,504.00 ธ.ค.61 

38 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานทั่วไป 
(ส านักปลัด) 

90,000.00 54,000.00 36,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

39 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักพัฒนาชุมชน (ส านักปลดั) 

54,000.00 54,000.00 0.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

40 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
(ส านักปลัด) 

108,000.00 54,000.00 54,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

41 งานจ้างเหมาบริการบุคคล
ธรรมดา ปฏิบัติงานผู้ช่วย
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้ 
(กองคลัง) 

108,000.00 54,000.00 54,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

42 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กองคลัง) 

70,000.00 54,268.00 15,732.00 พ.ย.61 – มี.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

43 วัสดุคอมพวิเตอร์ (ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ฯ ) 

10,000.00 3,300.00 6,700.00 มี.ค.62 

44 ค่าไฟฟา้ (ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ฯ ) 60,000.00 17,655.72 42,344.28 พ.ย.61 – มี.ค.62 
45 ค่าบริการสือ่สารและ

โทรคมนาคม  ( ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ ) 

20,000.00 2,821.37 17,178.63 ก.พ.62 

46 ค่าไฟฟา้ (งานไฟฟา้ถนน) 450,000.00 245,794.71 204,205.29 ก.ย.61 – มี.ค.62 
47 เงินประจ าต าแหน่ง (กองช่าง) 42,000.00 21,000.00 21,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
48 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองช่าง) 181,560.00 89,100.00 92,460.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
49 งานจ้างเหมาบริการบุคคล

ธรรมดาปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ธุรการ (กองช่าง) 

108,000.00 54,000.00 54,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

50 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
(งานบริหารทั่วไปฯ) (กองช่าง) 

30,000.00 6,800.00 23,200.00 ธ.ค.61 – ม.ีค.62 

51 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  
(งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)   

861,500.00 0.00 861,500.00 ต.ค.61 – มี.ค.62 

52 เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก /
รองนายก   

42,120.00 19,300.00 22,820.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

53 เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล 

68,400.00 34,200.00 34,200.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

54 เงินค่าตอบแทนสมาชกิสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

849,600.00 381,600.00 468,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

55 เงินประจ าต าแหน่ง (ส านักปลัด)   210,000.00 105,000.00 105,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
56 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ส านักปลดั)   460,920.00 209,460.00 251,460.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
57 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

(ส านักปลัด)   
36,000.00 17,610.00 18,390.00 ต.ค.61 - ก.ย.62 

58 เงินประจ าต าแหน่ง (กองคลัง)   42,000.00 21,000.00 21,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
59 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (กองคลัง)   181,560.00 88,200.00 93,360.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
60 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

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

61 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)  30,000.00 20,800.00 9,200.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
62 ค่าไปรษณีย์ (กองคลัง)  10,000.00 806.00 9,194.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
63 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน

เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (ส านักปลัด)   

20,000.00 11,700.00 8,300.00 ม.ค.62 – มี.ค.62 

64 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน
เป็นประโยชน์แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล  (กองช่าง)   

150,000.00 48,550.00 100,450.00 ก.พ.62 – มี.ค.62 

รวม 19,194,968.00 8,759,669.74 10,401,298.26  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1 งบประมาณจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองสะสม จ านวน 2 โครงการ 

ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยบ้านาจา่หวาน  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน  
ต.แก่งเส้ียน 

500,000.00 497,000.00 3,000.00 ก.พ.62 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยบ้าน พ.อ.โพยม  
ก้อนทรัพย ์หมู่ที่ 4 บ้านหนองสอง
ตอน ต.แก่งเส้ียน 

498,000.00 497,500.00 500.00 มี.ค.62 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยห้วยยายเตียง 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเส้ียน 

499,000.00 494,000.00 4,000.00 ก.พ.62 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ บริเวณซอยบ้านนางน้อย  
ฉิมเชื้อ หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเส้ียน 

217,000.00 211,500.00 8,500.00 มี.ค.62 

5 โครงการปรับปรุงระบบประปาและ
ขยายเขตระบบประปา บริเวณซอย
บ้านนายวิเชียร โพธิ์ทอง หมู่ที่ 6 
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเส้ียน 

139,000.00 123,000.00 16,000.00 ก.พ.62 

6 โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางน้ าฝน  
ภูโต หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเส้ียน 

495,000.00 494,500.00 500.00 มี.ค.62 

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

245,000.00 245,000.00 0.00 ต.ค.61 

รวม 2,593,000.00 2,562,500.00 32,500.00  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 1.1 งบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน 11 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) 

507,600.00 248,880.00 258,720.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

3 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ผู้ดูแล
เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ) 

159,420.00 71,400.00 88,020.00 ต.ค.61-มี.ค.62 
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ล าดับ โครงการ งบประมาณอนุมัต ิ
งบประมาณที่

เบิกจ่าย 
งบประมาณ

คงเหลือ 
ผลการด าเนินงาน 

4 เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
(ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ) 

16,620.00 8,310.00 8,310.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

5 โครงการอาหารเสรมิ (นม)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
ประจ าปี 2562    

137,967.00 66,582.24 71,384.76 ต.ค.61-มี.ค.62 

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

352,800.00 176,700.00 176,100.00 ต.ค.61-มี.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 

1,040,000.00 546,000.00 494,000.00 ต.ค.61-มี.ค.62 

10 โครงการหนูน้อยสมวัยสรา้ง
สายใยรักครอบครัว ประจ าปี 
2562 

89,840.00 42,000.00 47,840.00 มี.ค.62 

11 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
โรงเรียนบ้านหนองสองตอน 

489,400.00 211,093.08 278,306.92 ต.ค.61-มี.ค.62 

รวม 3,164,347.00 1,722,565.32 1,441,781.68  
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1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ควรมีเสนอการก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกท่ีหลากหลาย 

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ ควรมีการน าผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ควรเห็นความส าคัญในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการท าโครงการ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจท าให้ประชาชนไม่
พึงพอใจในการด าเนินงาน เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน 

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ 
พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
รุ่นที่ 2 ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4   
 ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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ส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2561 
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