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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 

๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ  ผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้รับการแต่งตั้งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  ได้
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้มีการประชุมก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินงาน  เพ่ือ
การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ของท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  และเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์
ภายนอก  จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
9 ขึ้น  และสรุปรายงานผลเสนอและเสนอความคิดเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เพ่ือนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบโดยทั่วกันตามล าดับต่อไป  โดยมีรายละเอียดตามเล่มรายงานนี้  

 

 
 
        
 

         คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
       องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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สารบัญ 
 
            หน้า 
 
ส่วนที่ ๑ บทน า             ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา       7 

- แผนยุทธศาสตร์                                                       7 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน      11 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา        12 

 
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕59             ๑7 

- แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             ๑7 
 
ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา                      22 

- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา                                                              22 
 
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan                                      30 

- รายงานผลการด าเนินงานด้วยระบบ e-plan                                                          30 
 
ส่วนที่ 6 การประเมินความพึงพอใจ                         31 

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    31 
- ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                                                              36 

 
ส่วนที่ 7 ภาพผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559            37 

- ภาพผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559                                                          37 
 
ภาคผนวก 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
- ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 
 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน  จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ  เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  

 

ทั้งนี้  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และ
แผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์  และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มา
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน  
 
๑.  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล  

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน ให้ลุล่วง  
ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลา ในการตรวจสอบความ
ขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล  คือ การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะ
เป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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                                                     -2- 
 

๒.  ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล  
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน

ได้หลายแนวทาง  ดังนี้  
๒.๑ จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่  

๒.๒  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของ
ส่วนต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่  
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล  

๓.๑  เพ่ือให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี  

๓.๒  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
๓.๓  เพ่ือรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และแก้ไขได้

ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น  
๓.๔  เพ่ือใช้เป็นข้อแนะน าผู้บริหารในการจัดท าแผนพัฒนาปีต่อไป  

 
๔.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้   

(๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

(๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามระเบียบฯ  ต้องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยให้มีการประชุมก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุ่มตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นและใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การด าเนินงานของท้องถิ่น  ดังนั้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ให้สอดคล้องกับ
ปัญหา  ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก จึงต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9  ขึ้น  และสรุปรายงานผล 
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เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เพ่ือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบโดยทั่วกันตามล าดับ
ต่อไป  

 

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
การติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่
ได้วางเอาไว้หรือไม่  รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใน
ฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนชุมชน   จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
จัดท าแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย  โดยขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถจัดวาง
เป็นแผนผังขั้นตอนได้  ดังนี้ 

 
                             แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 
เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งน้ี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลองค์การบริหาร 

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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๔.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให้
ลุล่วง  ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับ
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการ
ตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหว่างที่ก าลังด าเนินการหรือ
ภายหลังที่การด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว  ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม  การ
ประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงาน
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร  น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่   ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
 
๕  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๕.๑  ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  
ข้อ ๒๘  ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง

ประกอบด้วย  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวนสองคน  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน้าส่วนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให้
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได ้
   ข้อ  ๒๙  ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
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๕.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบในระหว่างการ
ด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปี
งบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่  เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด
ในการปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสู่การบรรลุแผนที่ก าหนดไว้ได้  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การด าเนินงาน  ได้แก่ แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซึ่งประกอบไปด้วย 
การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล้ว
เสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึง
พอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู้
ที่เกี่ยวข้องต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตาม
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 

๑)  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล้วเสร็จและสรุปเป็น  รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงาน
ให้ผู้บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อม
สรุปผลในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕8)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๕9) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๕9)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดอืน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕9) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕8 – มีนาคม  ๒๕๕9    
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๕9 
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๒)  เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ก าหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสาม
ปีและแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ   วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน  ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึง
ผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการ
ด าเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่   อย่างไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการน าข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  

                  และระยะ  ๖  เดือน 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 

 
๖.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 ๑.  นายจรัญ หนูขาว  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน  กรรมการ 
 ๓.  นางวันเพ็ญ  พุ่มจันทร์ สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน  กรรมการ 
 ๔.  นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 ๕.  นายธีรพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม    กรรมการ 
 ๖.  นางสาววลิาสินี  จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
 ๗.  นางปณิธี  บัววัฒนา    ผู้แทนภาคราชการ   กรรมการ 
 ๘.  นายชะลอ  วิจิตรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

๙.  นายบุญมี   พรมโคตร  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๑๐.  นายธนวรกฤต   ท่าฉลาด หัวหน้าส่วนโยธา    กรรมการ 

 ๑๑.  นางอารยา   พงษ์โชติ หัวหน้าส่วนการคลัง   กรรมการ/เลขานุการ 
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ส่วนที่ ๒ 
        แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และแนวทางการพัฒนา 

 
แผนยุทธศาสตร์   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  แผนระดับชาติ (national plan)  และนโยบายของรัฐบาล 

 
๑.  นโยบายของรัฐบาล 
    นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่งด าเนินการในปีแรก  ๑๓  เรื่อง คือ 

๑)  นโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   ด้วยการเสริมสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  พร้อมสนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพ่ือแนวทางปรองดองแห่งชาติ  ท างานอย่างอิสระ  ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายอย่างเต็มที่  โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบความรุนแรงทางการเมือง  การละเมิดสิทธิมนุษยชน  การสูญเสียชีวิต  บาดเจ็บในช่วงการชุมนุมทาง
การเมืองระหว่างเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ 

๒)  เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลอบายมุขและสิ่งยั่วยุเยาวชน 
๓)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐอย่างจริงจัง  
๔)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามัน 

เช่น การยกเลิกการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนน้ ามันเป็นการชั่วคราว  การดูแลราคาสินค้าอุปโภค  บริโภคและราคา
พลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

๕)  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน บนพ้ืนฐานสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเร่ง
แก้ปัญหากระทบกระท่ังตามแนวพรมแดนผ่านกระบวนการทางการทูต 

๖)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ   เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  โดยประกาศให้
ปี  ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕  เป็นปี  "มหัศจรรย์ไทยแลนด์" 

๗)  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  เช่น   การเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่ง
ละ  ๑  ล้านบาท  การจัดตั้งกองทุนสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ย  ๑๐๐  ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงิน  
๑,๐๐๐  ล้านบาท  ต่อสถาบันการศึกษาของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อย  จัดให้มี
บัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงต่อ
เดือน  ปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของรัฐ  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มี
อายุ  ๖๐ - ๖๙  ปี  จะได้รับ  ๖๐๐  บาท  อายุ  ๗๐ - ๗๙  ปี  ได้รับ  ๗๐๐  บาท  อายุ ๘๐ - ๘๙  ได้รับ  ๘๐๐  
บาท  และอายุ  ๙๐  ปี  ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน  ๑,๐๐๐  บาท 

ขณะเดียวกัน จัดให้มีการพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่ต่ า  กว่า ๕  แสนบาท 
อย่างน้อย  ๓  ปี มีการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่ผู้ที่เป็นหนี้เกิน  ๕  แสนบาท แต่ไม่เกิน  ๑  ล้านบาท  รวมทั้งจัดท า
แผนฟื้นฟูอาชีพและปรับโครงสร้างการผลิตอย่างครบวงจร 
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๘)  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุน โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพ

เป็นไปตามกลไกของตลาดโลกและสร้างผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร น าระบบจ าน าสินค้าเกษตรมาใช้ในการ
สร้างความมั่นคงด้านรายได้  เพ่ือจัดท าระบบบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร พร้อมผลักดันราคาสินค้ าเกษตรที่ส าคัญ
ให้รายได้สูง  โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า 

๙)  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน โดย
สนับสนุนให้ชุมชนวิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพ่ือยกระดับ  
เพ่ือยกระดับมาตรฐานราคาสินค้าและบริหาร การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยส่งเสริม
ให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและในเมืองท่องเที่ยวหลักที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว การส่งออก 

๑๐)  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ปรับปรุงโครงการ  ๓๐  บาทรักษาทุกโรค 
๑๑)  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แทบเล็ตให้แก่นักเรียน   โดยเริ่มด าเนินการในโรงเรียนน าร่องระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  รวมทั้งจัดท าระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในที่สาธารณะ
และสถานศึกษาที่เหมาะสม 

๑๒)  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่    เพ่ือวางกลไกการใช้
อ านาจอธิปไตยบนหลักนิติรัฐ  นิติธรรม  องค์กรที่ใช้อ านาจรัฐทั้งหลายมีความรับผิดชอบที่ยึดโยงกับระบบและ
พร้อมรับการตรวจสอบ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมผ่านการออกเสียงประชาชน 

๑๓)  เร่งน าสันติสุขกลับมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยระดมทรัพยากรและปรับปรุง  บูรณาการการ
บริหารจัดการทั้งปวงตามแนวพระราชด าริพระราชทาน  เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  ให้สอดคล้องกับความหลากหลาย
ของศาสนาและอัตลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ในการบังคับใช้กฎหมาย  พร้อมอ านวยความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมท่ัวถึง 

 

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

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

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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๓.  ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง   
     มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 

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

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย  เกรงกลัง
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๔.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 

  นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
  นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
  นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
  นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
  นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
  นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
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๕.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
    ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ใน
การจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิม
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน 
ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจาก
การบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๗ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
 

หลักการของยุทธศาสตร์ :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ สมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”    

 

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

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :   ๑. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓. การลดรายจ่าย     
๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    
 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ    
  

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

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

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

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

 

๑. ด้านการท่องเที่ยว จะสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งประวัติศาสตร์  
๒. ด้านการศึกษา จะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
๓.  ด้านการกีฬา จะสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพและพลานามัยดี

ถ้วนหน้า 
๔.  ด้านการพัฒนาชุมชน ให้บริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับความเจริญของท้องถิ่นให้

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี 
๕.  ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน จะเพ่ิมขีดความสามารถในงานป้องกันภัยรวมถึงอุปกรณ์

เครื่องมือเครื่องใช้  และการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
๖.  ด้านการจราจร จะประสานงานและวางแผนงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน รวมทั้ง

สนับสนุนวัสดุ - อุปกรณ์   เครื่องหมายจราจรให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการจราจรที่ขยายตัว 
๗.  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะสนับสนุนส่งเสริมด้านบริการสาธารณสุขให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สาธารณสุข และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๘. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม จะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นทุกรูปแบบเพ่ือสืบทอดให้คนรุ่น

หลังได้รับรู้และน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๙.  ด้านชุมชน จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้างอาชีพแก่บุคคลในชุมชนให้

ชุมชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยยึดสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานส าคัญ 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

   “ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลย ี  การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

 
พันธกิจ 

 

๑. จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
๓. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างยั่งยืน 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการรวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๕. ส่งเสริมการศึกษา 
๖. บ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
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สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๑    การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   

     แนวทางการพัฒนาที่ ๒   การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  
มลภาวะ  และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  

     แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย   

       และระบบก าจัดขยะมูลฝอย 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และคุณค่าทางสังคม 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน     
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 

      ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 

      และพนักงานจ้าง 

    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   

    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของ 

      ประชาชน  และชุมชนในต าบล 

    แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   

    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   
    แนวทางการพัฒนาที่  ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์   

      วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

    แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   

    แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด  ร่วมท า  ใช้หลักการ 

      มีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง        

    แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
 

   แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นการก าหนดโดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕98-๒๕62)  และแนวทางในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕62) มาประกอบกับการวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น
ในปัจจุบัน  รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาที่มีอยู่มาก าหนด  ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  ๑.  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

                เป็นการพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะห์
ประชาชน  ในด้านการจัดการศึกษา  งานพัฒนาสังคม  งานพัฒนาคุณภาพชีวิต  งานสาธารณสุข  งานฝึกอบรม
ประชาชน  งานพัฒนาเด็ก  เยาวชน  สตรี  งานสงเคราะห์ประชาชน  งานสวัสดิการสังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย   ของชุมชน  ลดอาชญากรรม  และการแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด  เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่  ได้แก่ 

    ๑.๑  อบรมประชาคมและผู้น าชุมชนพัฒนาการเมือง 
    ๑.๒  อบรมพัฒนาผู้น าสตรี 
    ๑.๓  อบรมเสริมสร้างความรู้แก่  อสม./ผู้น าชุมชน/แกนน าสุขภาพ 
    ๑.๔  อบรมเยาวชนป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด 
    ๑.๕  อุดหนุนสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองกาญจนบุรี  ตั้งจุดตรวจร่วมกับ อปพร. 
    ๑.๖  อุดหนุนอ าเภอเมืองกาญจนบุรีโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด 

๑.๗  อุดหนุนจังหวัดกาญจนบุรีโครงการเกี่ยวกับยาเสพติด 
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1.8  อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมให้กับประชาชน 
1.9  ตั้งจุดตรวจร่วมระหว่างผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. และเจ้าหน้าที่ ในช่วงเทศกาล 
       ปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
1.10 จัดหาอุปกรณ์และซ้อมการป้องกันภัยแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

  ๒.  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

               เป็นการพัฒนาการเกษตร การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าและมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษมลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  การส่งเสริมและการ
สนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า และการส่งเสริมและการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพทางด้านการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม ได้แก่ 

        ๒.๑  รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อม 
        2.2  สร้างเตาเผาขยะ 
                          2.3  จัดซื้อถังรองรับขยะ 
                          2.4  การปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างถนนภายในหมู่บ้าน 
                          2.5  การขุดลอกล าห้วย , สระน้ า 
        2.6  ก าจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในคลองส่งน้ า 

                         2.7  อบรมส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร 
        ๒.8  ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
        ๒.9  สนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  
                                ของ อบต.แก่งเสี้ยน   
                         2.10 สง่เสริมการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดิน 
                          2.11 สง่เสริมการเลี้ยงสัตว์น้ า 
         ๒.12 โครงการปลูกต้นไม้ริมถนน 

  ๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

   เป็นการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยชีวิตการเป็นอยู่ของราษฎรในพ้ืนที่ดีขึ้น  การให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  
ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในชุมชน  เพื่อพัฒนาสภาพทางสังคมให้มีระดับ    ที่ดีข้ึน 
ได้แก่ 

          ๓.๑  การจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
          ๓.๒  การจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
           ๓.๓  การจัดซื้อยาพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก  
          ๓.๔  การจัดหาหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
                        ๓.๕  อุดหนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการด าเนินภารกิจของสถานีอนามัย 
                                 บา้นหนองสองตอน  หมู่ที่ 4  ต.แก่งเสี้ยน   
                           3.6  อุดหนุนโครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ. 
                           3.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
                           3.8  สมทบค่ากระแสไฟฟ้าส าหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ า 
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                           3.9  ปรับปรุงสนามฟุตบอล/เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 
                           3.10 สร้างสนามกีฬาชุมชนต าบลแก่งเสี้ยน 
                           3.11 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเมืองกาญจนบุรี    
 

  ๔.  การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

เป็นการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและสิทธิ 
เสรีภาพ   การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในต าบล   การพัฒนา 
เครื่องมือเครื่องใช้และพัฒนาระบบการท างานของบุคลากร  ได้แก่ 
       ๔.๑  อบรมพัฒนาการเมืองการปกครอง 
       ๔.๒  จัดซื้ออุปกรณ์ส านักงานที่ทันสมัย 
       ๔.๓  ส่งเสริมเยาวชนมีส่วนรว่มในการปกครองท้องถิ่น 
       ๔.๔  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ,หน้าที่ 

      ๔.๕  ส่งเสริมการประชุมประชาคมต าบล 
      4.6  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรให้ความรู้แก่บุคลากร ของ อบต.   
      4.7  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ อบต.แก่งเสี้ยน ตามสื่อต่างๆ  
      4.8  บ ารุงหรือซ่อมแซมเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
      4.9  แข่งขันกีฬา อบต.ประสานสัมพันธ์ 
      4.10 จ้างองค์กรหรือสถาบันเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
 

  ๕.  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป็นการพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการต่าง ๆ  เพ่ือยกระดับ 
ความเป็นอยู่ของราษฎรและอ านวยความสะดวกภายในชุมชน  ได้แก่ 
        ๕.๑  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและถนนลูกรัง 
        ๕.๒  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                           ๕.๓  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
        ๕.๔  ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะ      
        ๕.๕  ขยายเขตประปา    
         ๕.๖  การวางท่อประปา    
                           5.7  ขุดเจาะบ่อบาดาล  
                           5.8  ปรับปรุงถนนลาดยางและถนนลูกรัง 
                           5.9  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
                           5.10 ยกระดับถนนดินลูกรัง 
                           5.11 ฝังท่อระบายน้ าพร้อมขยายถนน 
                           5.12 ซ่อมแซมคลองส่งน้ า      
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  ๖.  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

   เป็นการพัฒนาด้านศักยภาพทางด้านการศึกษาในภาคบังคับ  การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา  ที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  การส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และการ
ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของวัฒนธรรม ประเพณี  และวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

๖.๑  อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองตอน 
๖.๒  การสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์การศึกษา 

    ๖.๓  การสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
    ๖.๔  การสนับสนุนการจ้างครูผู้ดูแลเด็ก 
        ๖.๕  อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน 
    ๖.6  จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
                         ๖.7  การส่งเสริมการจัดงานประเพณี 
                           6.8  การส่งเสริมจัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี 
                           6.9  การจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมต าบลและภูมิปัญญาท้องถิ่น   

         7.  การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

   เป็นการพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้
หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ได้แก่ 

7.๑  การส่งเสริมอาชีพเสริม 
7.๒  การอบรมการตั้งกลุ่มอาชีพ  
7.3  ฝึกอบรมอาชีพเยาวชน  
7.4  สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกลุ่มอาชีพ 
7.5  การอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
7.6  อุดหนุนกองทุนหมู่บ้าน 
7.7  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น  
7.8  จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
7.9  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

ส่วนที่ ๓ 
 

การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 

 
 

แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์
    การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคญัของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
       ของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
       จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕8 – กันยายน  ๒๕๕9 
 

 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
2.  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕8)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๕9) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๕9)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๕9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

                                                                                               
                                                                                                -19- 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
 
 

         3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1   2559 ปีที่ 2   2560 ปีที่ 3  2561 รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 10 2,545,900 0 0 0 0 10 2,545,900 

ด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

10 11,721,500 0 0 0 0 10 11,721,500 

ด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางสังคม 19 8,575,040 0 0 0 0 19 8,575,040 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ทางการเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

56 5,946,120 0 0 0 0 56 5,946,120 

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

116 200,142,000 34 151,559,500 34 156,059,500 184 1,911,761,000 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 15 883,800 0 0 0 0 15 883,800 
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 1 10,000 0 0 0 0 1 10,000 

รวม 227 229,824,360 34 151,559,500 34 156,059,500 295 1,941,443,360 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

4.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2559  
 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. อาหารเสริม (นม)    271,421 271,421 
2. อาหารกลางวัน    747,000 747,000 
3. เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ    1,395,600 1,395,600 
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ    192,800 192,800 
5. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์    31,500 31,500 
6. สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร    42,210 42,210 
7. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    393,190 393,190 

รวม 3,073,721 3,073,721 
 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้เงิน

งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้า 
 3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
 2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
 3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น 
 4. ควรมีการติดตามประเมินผลตามแผนการด าเนินงานที่มีงบประมาณอยู่แล้ว 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ      

ส่วนที ่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
๒.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน  วันที่  1๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 10 10 4.40 
ด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 

10 6 2.65 

ด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางสังคม 19 11 4.85 
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ทางการเมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร 

56 51 22.47 

ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
โครงสร้างพื้นฐาน 

116 52 22.91 

ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 15 14 6.17 
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

1 1 0.45 

รวม 227 145 59.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

                                                          ส่วนที่ ๔ 
                                  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒  
กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อ ๗  การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว 
๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัย
หนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔ (๒) การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
  

ดังนั้น  เพื่อให้การประเมินเป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
ดังกล่าว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการ
ประเมินมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา   
 

๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสยัทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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                                                              -๒3- 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที ่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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๒.  ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วิสยัทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี ๑๐ ๑๐ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสรา้งพื้นฐาน (๓) (๓) 
สถานท่ีท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติทีส่ าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (๓) (๓) 
- การส ารวจและจดัเก็บข้อมลูเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒) (๒) 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการด าเนินงานใน 
แต่ละปีทีผ่่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 

(๒) (๒) 

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลทีส่ าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และมีการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ
ข้อมูลทีส่ าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและความต้องการ 

๒๕ ๒๕ 

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจดัท าแผนพัฒนาและ/หรือ จปฐ. ๔ ๔ 
      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒) (๒) 
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒) (๒) 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕ ๕ 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓) (๓) 
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพตดิ เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีส าคัญของ อปท. และ
แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 

(๒) (๒) 

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวเิคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะหส์อดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมลูพื้นฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปญัหาและความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็น
ขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

๖ 
(๒) 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นที่หรือ (๒) (๒) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมูบ่้านเป็นส่วนประกอบในการจดัท า (๒) (๒) 
 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร ์      ๖๕ ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลถุึงในอนาคต

อย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศกัยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อปท. 

๕ ๕ 

       - จุดเน้นและสิ่งทีต่้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวเิคราะห์ข้อมูล (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ (๒) (๒) 
๓.๒ พันธกิจ        ๕ ๕ 
       - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเปน็ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน ์ (๓) (๓) 
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒) (๒) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐ ๑๐ 
 พ้ืนที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔) (๔) 
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

(๔) 
 

(๒) 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามคีวามต้องที่จะบรรลุอะไร
ในช่วง  ๔  ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น  

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวชี้วัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อนผลลัพธ์ตาม
เป้าประสงค ์

๑๕ 
๙ 
(๕) 

๑๕ 
๙ 
(๕) 

       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ (๔) (๔) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละป ี
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้านปริมาณงาน  
งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๖ 
(๓) 
(๓) 

๓.๖ กลยุทธข์องแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุน
การบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้อง
กับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐ ๑๐ 

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมกีารบูรณา
การกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลเุป้าประสงค์ และยทุธศาสตร์ 

(๕) (๕) 

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การ
ก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕) (๕) 

๓.๗ บัญชรีายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

๑๕ 
(๘) 

      - มีการวิเคราะห์ความคุม้ค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒) (๒) 

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓) (๓) 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และน าไปสู่
ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗) (๗) 

       - โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
น าไปสูผ้ลส าเร็จของเป้าประสงค ์

(๓) (๓) 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒) (๒) 
       - มีรูปแผนท่ีก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒) (๒) 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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                                                              ส่วนที ่๕ 
 

การติดตามและประเมนิผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓  ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่ ๒ 
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง  เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
โดยสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาน าเข้าข้อมูลในระบบ    e-plan ไปใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล      แก่ง
เสี้ยน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมี
รายละเอียด  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(รายละเอียดตามแนบท้ายรายงานผลฯ) 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9   

 

ส่วนที่ ๖ 
 

การประเมินความพึงพอใจ   
 
 
หลักการและเหตุผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้านตัวเลขแล้วยัง
ต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ในการพัฒนาและส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ (งานบริการประชาชน)  ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งนี้  การประเมินจะช่วยท า
ให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและค าแนะน าของประชาชนต่อ
เทศบาล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น อีกทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นไป
มาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
 

วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ
พัฒนา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการของท้องถิ่น (งานบริการประชาชน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   

๓.  เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า  
ข้อคิดเห็น ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้ดีข้ึน  
 

จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะต้องมีการประเมินผล
ความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน จึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจ  ดังนี้ 

 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

              สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ในภาพรวม 
                โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  120  ชุด   
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ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 
  เพศ - ชาย จ านวน  62  ราย 

  - หญิง จ านวน  58  ราย 
 

  อายุ ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 12 ราย  20 – 30 ปี จ านวน 20 ราย  31 – 40 ปี จ านวน 35 ราย 
          41 – 50 ปี จ านวน  25 ราย  51 – 60 ปี จ านวน 17 ราย  มากกว่า 60 ปี จ านวน 11 ราย 
 
  การศึกษา   ประถมศึกษา จ านวน 41 ราย                  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 35 ราย 

     อนุปริญญา หรือเทียบเท่า จ านวน 18 ราย   ปริญญาตรี จ านวน 10 ราย 
     สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 1 ราย               อ่ืน ๆ  จ านวน  15 ราย 
 

  อาชีพ - รับราชการ               จ านวน   9  ราย     - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน     9  ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   จ านวน  16  ราย     - รับจ้าง                จ านวน   31  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา     จ านวน   15 ราย      - เกษตรกร             จ านวน  55   ราย     

- อ่ืน ๆ จ านวน  -  ราย 
 
 

ในภาพรวม 
 

ประเด็น 
พอใจ
มาก 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

พอใจ 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

ไม่พอใจ 
(ราย) 

คดิเป็น
ร้อยละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 45 37.50 62 51.67 13 10.83 
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 48 40.00 55 45.84 17 14.16 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 40.00 48 40.00 24 20.00 
4)  การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 45.84 45 37.40 20 16.67 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 38 31.67 59 49.16 23 19.67 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 48 40.00 57 47.50 15 12.50 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 49 40.83 43 35.83 28 23.34 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 41.67 34 28.33 36 30.00 
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 32.50 60 50.00 21 17.50 

           
หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน  120  ราย  
   
  ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ในภาพรวม 
ปรากฏว่า ในจ านวนหัวข้อประเด็น ทั้ง 9 ข้อ นั้น  เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ท่ีร้อยละ  38.89  ความพอใจ อยู่ท่ีร้อยละ  
42.85  และความไม่พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  18.29 
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สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
           ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 

  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
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ยุทธศาสตร์ที ่3   ด้านการพัฒนาคุณภาพและคุณค่าทางสังคม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 

 
          ยุทธศาสตร์ที่ 4   ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ ทางการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 5   ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.77 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.62 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.48 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.40 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.61 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.63 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.62 

รวม 8.58 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7   ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม ๑๐ คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.65 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.65 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.79 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.64 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ท่ีก าหนด 8.84 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.62 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.69 
9. ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.76 

รวม 8.70 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการ
ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
  2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้าน
การเกษตร เป็นต้น 
  3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ด าเนินการ 
  4. ขาดบุคลากรทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
  5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไป
ด้วยความล่าช้า 

6. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบข้ันตอนการท างานขององค์กร ท าให้การ 
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
   

ข้อเสนอแนะ 
  1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
  2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง  
  4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 
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ส่วนที่  ๗ 
 

ภาพผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
 

โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 
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                                       โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
 

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
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                                             โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้านในเขต อบต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก บริเวณบ้าน ร.ต.สม  อาภาสัตย์ หมู่ที่ 4  บ้านหนองสองตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   
 

 
 
 
 
 
 
 

                           ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


