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ค าน า 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม    ของ
ทุกปี     

 

ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่ง
เสี้ยนทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา
ท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
                                                                              คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
                                                                         แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
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บทน า 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับ   
ที่ 3 พ.ศ. 2542)  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้ง
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มี
หน้าที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนองต่อการท างานเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการคือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน   
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  
 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่
ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพ่ือให้ข้อมูล
ป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการ
ด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิด
ปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ   ในทางตรงกันข้ามหากโครงการมี
ระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้
ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอทาง
แก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการ
มักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง  
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จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็นผู้ด าเนินการ  นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ  อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละ
โครงการ  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อน
แต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่อาศัยพนักงานชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว  โดยมีหน้าที่จัดท า
รายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือในบางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มี
ความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตามเพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดใน
ส่วนของ “การประเมินผล” นั้น  เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จาก
การประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
การประเมิน  การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็น
ตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้
หรือไม ่อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) 
เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุง
และการตัดสินใจต่อไป  นอกจากนี้ การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   
 

ดังนั้น การติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อหรือยุติโครงการ
ต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของ
หน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้จั ดท าเป็นงบประมาณ
รายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิต การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
การวางแผนพัฒนาสามปี  

 

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ  ดังนี้   
  (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
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ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นไปด้วย

ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล     
แก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  เดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน  

นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่ถูกก าหนดไว้ใน
รูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด  แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการ
ท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร   เป็นการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  
นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  หรือการประชาคมท้องถิ่น         
ได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสะภาพพ้ืนที่
ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจัย
น าเข้าหรือทรัพยากรที่ ใช้ โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ 
(implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมนผลลัพธ์นโยบาย (policy 
outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตาม
และประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ
กระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง   
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  และ

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมารรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่ายขาดเงิน
สะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้อง
มีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้
วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางใน
การจัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงาน  เพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณ
เสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น อาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  ดังนี้ 
๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย  และ

ต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงิน

อุดหนุน 
๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่

จะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 
๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น าโครงการขอรับ

เงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงินสะสม หรือเงินกู ้

ระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๕ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามป ี  

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้ทราบ
และก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  กิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่การวาง
แผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่ง
ด าเนินการและจะต้องมีความรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ  ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสใน
การเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอย
ปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการติดตามและประเมินผล  ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 

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

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  ข้อ ๒๙ (๒)   

  ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓ (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๔ (๕)   
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ผังขัน้ตอนการด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติดดามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ด าเนินการตดิตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งได้จากการ
ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

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

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

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตาม
และประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และผลผลิต 
(outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation)  มี
รายละเอียดดังนี้ 

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

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 
นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   
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(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก ปลอดภัย  ประชาชน  
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด    
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง  กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความเป็นอยู่
ดีขึ้น  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ชุมชนปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

  มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการ ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น ปราศจากมลภาวะ

ที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถูกก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเลียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก  เกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น  อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  

มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้หรือไม ่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินสิ่งของ เช่น วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไป
อย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข

หรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่   
(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   

  ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ      
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(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 
   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยพิจารณา

ถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ
เกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง
หรือไม ่ 

 

๔.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่นใน

ระดับชุมชน  ทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งต าบล  เนื่องจากในเขตต าบลแก่งเสี้ยนนั้น  มีหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ต าบลบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  
ดังนี้  

(๑)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ด าเนินการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มี
ผลกระทบต่อท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้
เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การ
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 

(๒)  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัย

ใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท าได้หลาย
แนวทาง  เช่น  การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

 

๔.๓  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ

เพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 
๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
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5. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้องก าหนด
วิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  ประการ  
ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองค์กระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
  (๑)  ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  ผู้รับผิดชอบ
แผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น  
ผู้รับผิดชอบโครงการ   
  (๒)  ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตามเป็นรายไตรมาส
และรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม          
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน   
   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งทีใ่ช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวม

ข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูล
เชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็น
แบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทาง
สถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวิธี  อันได้แก่  
  เป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็น

การตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก ่แผนพัฒนา แผนการด าเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
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การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ  มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพ
ของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร  อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  เพ่ือตรวจดูว่า
ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่   โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล (data 
analysis)  
 

๕.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน าข้อมูล
มาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(๒)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนิน
โครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
6. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
     สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตามประเมินผล
ตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ดังนี้   

๖.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว 

๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  (๒)  แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                 ต าบลแก่งเสี้ยน ในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน 
                 ต าบลแก่งเสี้ยน ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

http://www.dla.go.th/
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๖.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการ  โดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมิน
ได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
7. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อย   
แค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยน
แนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงการไปปฏิบัติเป็นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร  เมื่อ
ทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของแผนงานให้มีความ
กระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง และ
จุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ผลการวิเคราะห์
จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทาง
การเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินให้แก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการ
น าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด  มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง  และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้
จะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบั ติแล้ว ได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น  หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ
สังคมควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกทิ้งเสีย     
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8. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 มีรายชื่อ ดังนี้ 
  1. นายจรัญ  หนูขาว      สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน ประธานกรรมการ 
  2. นางบานเย็น  รอดภัย  สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  3 .นายวีรยุทธ  จันทร์จู   สมาชิกสภา อบต.แก่งเสี้ยน กรรมการ 
  4. นายประสงค์  ทับข า  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ 
  5. นายชยพล  หนูขาว  ผู้แทนประชาคม   กรรมการ  
  6. นางสาววิลาสิน ี จันทร์หอม ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 

 7. นางปณิธี  บัววัฒนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
 8. นายชลอ   วิจิตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

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

 
 

 
  

 
 

**************************************** 
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ส่วนท่ี  ๒ 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  ว่ามี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเท ศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
แผนยุทธศาสตร ์

 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  มีรายละเอียดดังนี้  

 กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพทางการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึง
จ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 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  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  
๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง
หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ ครั้งที ่๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการท าเนียบรัฐบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากการบูรณาการ
เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการ
ด าเนินการ  เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    
 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

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

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญูต่อพ่อแม่  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

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น  เพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทย  โดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป 
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จากสังคม  อีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย ทั้ง
ปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่
ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ  จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  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)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต  ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
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๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  (ข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง)  ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗  และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ

กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไป ที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ  
เพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้น และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี   

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เมืองแห่งการท่องเที่ยว  ศูนย์กลางการค้าภาคตะวันตกสู่สากล  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข” 

พันธกิจ/เป้าประสงค์รวม 
   1. พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ือให้
ประชาชน    มีความมั่นคง 

   2.  พัฒนาฟ้ืนฟู อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน  สอดคล้องกับวิถีชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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   3.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสากล  สามารถรองรับการท่องเที่ยว 
การผลิต   ด้านเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม  และการค้าผ่านแดน 

   4.  เสริมสร้างศักยภาพการผลิต  การแปรรูปสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยให้มี
คุณภาพ  และได้มาตรฐาน  เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

   5.  ส่งเสริมความสัมพันธ์และการค้ากับต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมช่องทางการค้าภายในและต่างประเทศ 

   6.  เสริมสร้างความมั่นคงภายในและบริเวณชายแดน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
                     ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร  เกษตรอุตสาหกรรมและ

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมการค้าชายแดน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  การรักษาความม่ันคงชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

 7.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ๑.  การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
  ๒.  การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรมและการค้าสู่สากล 
  ๓.  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
 7.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.  การคมนาคมและการขนส่ง 
  2.  การส่งเสริมสนับสนุนและบ ารุงรักษาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน 
  3.  การผังเมือง 
 7.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
  1.  การพัฒนาสังคมและสังคมสงเคราะห์  
  ๒.  การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ๓.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
  ๔.  การสาธารณสุข 
  ๕.  การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด  
   6.  การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
  7.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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 7.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑.  การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
  ๓.  การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
  ๔.  การส่งเสริมให้ประชาชนใช้พลังงานสะอาดและพลังงานจากเกษตร 
  ๕.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
  ๖.  ปัญหาสัตว์ป่าบุกรุกพ้ืนที่การเกษตร              
 7.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
  ๑.  การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี 
  ๒.  การส่งเสริมอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน 
  ๓.  การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๔.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 7.6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
  ๑.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
  ๒.  การปรับปรุงพัฒนาสถานที่ พัสดุและทรัพย์สินส าหรับการปฏิบัติงาน 
  3.  การส่งเสริมความรู้และสร้างจิตส านึกในการท างาน 
  4.  การส่งเสริมการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  5.  การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 
 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  
คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

  “ ต าบลน่าอยู่   มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ”  
 

พันธกิจ  
      1. จัดบริการข้ันพื้นฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและท่ัวถึง โดยควบคุมให้และมีความ
พร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน  

     2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ  

      3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสมีขีดความสามารถใน
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการประสานงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

     4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น
และการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้
อย่างทั่วถึง 
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      5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่อย่างท่ัวถึง 
 6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพในการ
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ  สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  นักการเมือง  ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแหล่ง
เศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน     
       

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

  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล      
๗  ยุทธศาสตร์  ๒๐  แนวทางการพัฒนา 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข   
    แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการพฒันาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้า 

               ระวัง  ป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ  น้ าเสีย  มลพิษ  มลภาวะ  และ 
     สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย และระบบ 
     ก าจัดขยะมูลฝอย 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพฒันาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน      
      แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ให้เพียงพอ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูล 
     ซึ่งกันและกัน   

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการพฒันาประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการพัฒนาบุคลากร 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ 
              ชุมชนในต าบล 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๔  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการบริหารการจัดการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพฒันาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การจัดหาบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการพฒันาระบบการศึกษา  และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน    
          แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย  การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  
                ประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ด้านการพฒันาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑  การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๒  การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพา 
              ตนเอง        
     แนวทางการพัฒนาที่ ๓  การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น 
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9.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรม
และด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
 

โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของ อบต. ให้เสนอปัญหาความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชน
จะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพ มีดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน   ไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ 
๒)  ด้านการเกษตร  เช่นการขุดลอกคลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ฯลฯ 
   

๑0.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือจังหวัดกาญจนบุรี  
ด่วนที่สุด ที่ กจ ๐๐๒๓.6/ว 0057  ลงวันที่ 23 มีนาคม2560  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น 
ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  
แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อประกอบการ
สนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับ 
ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น จึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไดร้่วมกับสมาคมองค์การ 
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บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
แห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจ
ข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 

 
******************************* 
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ส่วนท่ี ๓ 
 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง เดือนมีนาคม 
๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ   โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators)  ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งชี้
การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  
และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่ วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้  เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป  การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(early warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
 
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จเพราะ
เหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้นจะหา
วิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได
จะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต  เพ่ือใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตามวัตถุประ
สงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการจัดสรร

เงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ  โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุน          
ใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     
 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

 

 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)  
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า   ๒๐  คะแนน  =   ต้องปรับปรุง 

 
 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑     :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด    :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

  คะแนนเต็ม   ๕ 
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    

๓ 
คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ  และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ 
ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕9    

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

                                                              -28- 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒    :   คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

การประเมินคุณภาพของแผน ๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓    :   ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ 

(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ 

ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  

๓ 
มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔    :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙๘  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรบัแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชดัเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผา่นมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเปน็จริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕         :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการไดม้ากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   0   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ ร้อยละ คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 
(เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๒25 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

218 96.89 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

124 55.11 - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 
เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 

48 21.33 0 

 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖         :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ คะแนน 

โครงการที่ด าเนินการ 
(เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๐)   

48 1 4 
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๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ ๕ 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 0 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ 4 

รวมคะแนน ๓๐ ๒3 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒3  คะแนน  ซ่ึงต่ ากว่า  ๒๕  คะแนน  คือต้อง
ปรับปรุง  โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน   

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา  จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ สามารถด าเนินการได้เพียง
ร้อยละ  21.33  อาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
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แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 

 
 
ชื่อโครงการ  :  โครงการแก่งเสี้ยนอินเทอร์เน็ตไร้สายเพ่ือชุมชน (Kaengsian Wi-Fi City) ประจ าปี 2560 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวน้ าเพ็ญ  แรงครุฑ   ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
 

สังกัด : ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ไช ่ ไม่ไช ่

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน 
หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)    
ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

- ตามหนังสือส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ลับ ที่  ตผ 
0054.4กจ/064 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การตรวจสอบ
งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน หน้า 5 และ 6 ข้อ 4.2  

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
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ส่วนท่ี  ๔ 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

 
 
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  คือ
การประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา  โดยมีรายละเอียดในการติดตามและ
ประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  และร่วมจัดท า 
       ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ    
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 
๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐) 
 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
   

ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
          1.3   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี   

 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ รวม 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

จ านวน
โครงการ งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

10 305,000 15 2,420,000 15 2,420,000 40 
 

5,145,000 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 16,830,000 17 17,318,000 17 17,318,000 49 
 

51,466,000 
 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

23 12,698,000 26 26,485,000 26 26,485,000 75 
 

65,668,000 
 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

72 17,283,000 70 11,413,000 70 11,413,000 212 
 

40,109,000 
 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

71 108,903,505 69 118,322,500 69 114,902,500 209 
 

342,128,505 
 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบการศึกษา และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 4,011,940 11 3,350,000 11 3,350,000 48 
 

10,711,940 
 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการด้านเศรษฐกิจ 

1 30,000 0 0 0 0 1 30,000 

รวม 218 160,061,445 208 179,308,500 208 175,888,500 634 515,258,445 
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          1.4   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน        
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)   
 

 
ยุทธศาสตร ์

โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชน 

1 10.00 0 0.00 9 90.00 0 0.00 2 20.00 10 100 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาการเกษตรและ
การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 0.00 1 6.67 15 100 5 33.34 0 0.00 15 100 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

4 17.40 0 0.00 19 82.60 9 39.14 1 4.35 23 100 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนา
บุคลากร 

29 40.28 0 0.00 43 59.73 3 4.17 3 4.17 72 100 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐาน 

4 5.64 3 4.22 67 94.37 0 0.00 2 2.82 71 100 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ระบบการศึกษา และ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

10 38.47 0 0.00 16 61.54 0 0.00 2 7.70 26 100 

7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการพัฒนา
ระบบการบริหารและ
การจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 1 100 0 0.00 0 0.00 1 100 

รวม 48 22.02 4 1.83 170 77.99 17 7.80 10 4.59 218 100 
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน
ทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มรอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน ตุลาคม 
๒๕๕๙  ถึง มีนาคม ๒๕๖๐)  
 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือนตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
          ๑.3  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศักยภาพคน
และความเข้มแข็งของชุมชน 

10 10 4.59 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเกษตร
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

15 5 2.30 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และคุณค่าทางสังคม 

23 8 3.67 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

72 67 30.73 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

71 9 4.13 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

26 24 11.01 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

1 1 0.05 

รวม 218 124 56.89 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

                                                              -39- 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 
– ๒๕๖2)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

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

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔  
แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพของ
แผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ต ามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการวัด
คุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว    โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ ๑๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒๕ 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖๕ 
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕) (๕) 
๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (๕) 
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑๕) 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมาด้วย ๒  
หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (แนวทางการ
พิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน  ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล เมื่อ
วันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  ตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี
เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ ๖๐ 
   ๕.๑ ความชดัเจนของชื่อโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๓ จ านวนวัตถปุระสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูก่ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ป)ี  ๓ ๓ 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ ๕ 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผา่นมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเปน็จริง  ๓ ๓ 
   ๕.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ป ีทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รบั  ๕ ๕ 
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ ๕ 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ ๙๘ 
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ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ 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  และข้อ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-Plan)  ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน  ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๐) 
(www.dla.go.th) 

http://www.dla.go.th/
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          รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน ปี 2560 
          อบต.แกง่เสีย้น เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี 

 

ยทุธศาสตร ์

แผนการด าเนนิการ 

ท ัง้หมด 
อนุมตังิบประมาณ ลงนามสญัญา เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ดา้นการพฒันา
ศกัยภาพคนและความ
เขม้แข็งของชมุชน 

10.0 4.59 305,000.00 0.19 10.0 8.06 127,000.00 0.72 1.0 2.08 19,050.00 0.32 1.0 2.08 19,050.00 0.32 1.0 2.13 19,050.00 0.32 

2.ดา้นการพฒันาการ 
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 

15.0 6.88 16,830,000.00 10.51 5.0 4.03 330,200.00 1.88 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.ดา้นการพฒันาคณุภาพ
ชวีติ และคณุคา่ทาง
สงัคม 

23.0 10.55 12,698,000.00 7.93 8.0 6.45 5,981,500.00 33.99 4.0 8.33 2,986,068.00 49.87 4.0 8.33 2,986,068.00 49.87 4.0 8.51 2,986,068.00 50.04 

4.ดา้นการพฒันา
ประสทิธภิาพการเมอืง 
การบรหิารการพฒันา
บคุลากร 

72.0 33.03 17,283,000.00 10.80 67.0 54.03 5,217,530.00 29.65 29.0 60.42 1,201,633.50 20.07 29.0 60.42 1,201,533.50 20.07 28.0 59.57 1,180,316.50 19.78 

5.ดา้นการพฒันาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

71.0 32.57 108,903,505.00 68.04 9.0 7.26 2,179,500.00 12.39 4.0 8.33 704,000.00 11.76 4.0 8.33 704,000.00 11.76 4.0 8.51 704,000.00 11.80 

6.ดา้นการพฒันาระบบ
การศกึษา และสง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

26.0 11.93 4,011,940.00 2.51 24.0 19.35 3,732,090.00 21.21 10.0 20.83 1,077,334.72 17.99 10.0 20.83 1,077,334.72 17.99 10.0 21.28 1,077,334.72 18.06 

7.ดา้นการพฒันาระบบ
การบรหิารและการจัดการ
ดา้นเศรษฐกจิ 

1.0 0.46 30,000.00 0.02 1.0 0.81 30,000.00 0.17 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 218.0   160,061,445.00   124.0   17,597,820.00   48.0   5,988,086.22   48.0   5,987,986.22   47.0   5,966,769.22   

 
ขอ้มลู ณ 31/03/2560 
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                                                                           แผนภูมิ แผนการด าเนินการทั้งหมด 
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                                                                              แผนภูมิ  การอนุมัติงบประมาณ 
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                                                                                     แผนภูมิ การลงนามสัญญา 
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                                                                                             แผนภูมิ การเบิกจ่าย 
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                                                                                แผนภูมิ สรุปผลการด าเนินงาน 100 % 
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ส่วนท่ี  ๖ 
 

ผลการติดตามและประเมินทรัพยส์ิน 
 

 วิธีการติดตามและประเมินผล  โดยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสาร
หลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยด าเนิน
ตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร  รวมทั้ง  ถนน  บ่อบาดาล หนอง  คลอง  
สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  
ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน  ดังนี้ 
 

๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  3  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดิน ภ.บ.ท.5 เลขที่ 174/2541  หมู่ที่ 5 ต าบลแก่งเสี้ยน (จ านวน 7 ไร่ - งาน 8 วา)  
(๒)  ที่ดิน ภ.บ.ท.5 เลขท่ี 497/2553  หมู่ที่ 4 ต าบลแก่งเสี้ยน (จ านวน 15 ไร่ – งาน – วา) 
(3)  ที่ดินราชพัสดุ บริเวณหมู่ท่ี 4 ต าบลแก่งเสี้ยน (จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 90 วา)  

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินแปลงที่ (๑) เป็นที่ตั้งส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
  -  ที่ดินแปลงที่ (2) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ 
  -  ที่ดินแปลงที่ (3) เป็นที่ตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ    
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 

อาคาร  มีจ านวน  6  หลัง  ดังนี้ 
  (๑)  อาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

(๒)  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(๓)  โรงจอดรถองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(๔)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

  (๕)  ศาลาอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 4 ต าบลแก่งเสี้ยน 
  (๖)  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ต าบลแก่งเสี้ยน 
  (๗)  ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จ านวน  1  ซุ้ม 
  (๘)  เสาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง (โคมไฟสปอร์ตไลท์) 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  อาคาร (๑) – (6) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
   ถนนและบ่อบาดาลในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
   (๑)  ถนนลาดยาง  จ านวน  30  สาย 
  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  21  สาย   
  (3)  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน  จ านวน  31  สาย 
  (4)  บ่อบาดาล  จ านวน  35  แห่ง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดย
ซ่อมแซมเพ่ือให้สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
  -  ช่วงฤดูแล้งบ่อบาดาลบางแห่งน้ าแห้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แก้ไขปัญหาโดยการ
เป่าบ่อและท าความสะอาดอยู่เสมอ 
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๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  ถังเก็บน้ า  จ านวน  ๑5  ถัง 
  (๒)  โต๊ะท างาน/คอมพิวเตอร์/เอนกประสงค์/อ่ืนๆ  จ านวน  63  ตัว 
  (๓)  เก้าอ้ีต่างๆ  จ านวน  ๑๐7  ตัว 
  (๔)  ชั้นวางเอกสาร  จ านวน  3 หลัง 
  (๕)  ชั้นวางหนังสือพิมพ์  1  หลัง 
  (๖)  ชั้นวางกระเป๋านักเรียน  จ านวน  ๒  หลัง 
  (๗)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๔  ลิ้นชัก  จ านวน  2  หลัง 
  (๘)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  15  ลิ้นชัก  จ านวน  2  หลัง 
  (9)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเปิด  จ านวน  6 หลัง 
  (10)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อนกระจก  จ านวน  ๒4  หลัง 
  (๑1)  ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  ๒  บานเลื่อนทึบ  จ านวน  1  หลัง 
  (๑๒)  ตู้ปิดประกาศ  จ านวน  4 หลัง 
  (๑๓)  ตู้นิรภัย  จ านวน  1  หลัง 
  (๑๔)  เครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๑๕)  เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๑๖)  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  ๑1  เครื่อง 
  (๑๗)  เครื่องโทรสาร  จ านวน  ๑  เครื่อง 
   (1๘)  โพเดียม  จ านวน  ๑  ชุด 
  (1๙)  พัดลมโคจร  จ านวน  9   ตัว 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา   
  (๑)  เครื่องเล่นเด็ก (ชุดโยกเยก)   จ านวน  9  ชุด        
 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  รถยนต์และรถจักรยานยนต์  จ านวน  3  คัน 
  (๑)  รถกระบะ  จ านวน  ๒  คัน 
  (๒)  รถบรรทุกน้ าดับเพลิง  จ านวน  ๑  คัน   
  (๓)  รถเข็นโรยเส้น  จ านวน  ๑  คัน 
   (4)  ชุดหยุดตรวจ  จ านวน  1  ชุด  
 ๒.๔  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  (๑)  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  2  เครื่อง 
  (๒)  เครื่องปั๊มน้ า  จ านวน  5  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  5  เครื่อง    
 ๒.5  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  ไมโครโฟนชุดประชุมพร้อมติดตั้ง  จ านวน  ๑5  ชุด 
  (๒)  ล าโพงมีแอมป์ในตัวพร้อมอุปกรณ์รับ  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๓)  เครื่องก าเนิดไฟฟ้า  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๔)  กล้องวงจรปิด  จ านวน  2  ชุด 
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 ๒.6  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน 10  ป้าย 
  (๒)  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๓)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องรับโทรทัศน์  จ านวน  1  เครื่อง   
 ๒.7  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  2๒  ชุด   
   (๒)  เครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จ านวน  1  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง จ านวน  1  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องกรองน้ า  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๖)  ตู้เย็น  จ านวน  1  หลัง 
 ๒.8  ครุภัณฑ์กีฬา 
  (๑)  โต๊ะปิงปอง  จ านวน  3  ชุด 
  (2)   เสาประตูโกว์ฟุตบอล  จ านวน  1  ชุด 
  (3)   แป้นบาสเกตบอล  จ านวน  1  ชุด 
 ๒.9 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  ไม้สต๊าฟ  จ านวน  1  ไม ้
  (๒)  กล้องระดับ จ านวน  1  ชุด 
   (3)  วงล้อวัดระยะ  จ านวน  ๑  ชุด 
  (4)  เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม  จ านวน  1  เครื่อง   
 ๒.๑0 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  18  เครื่อง   
  (๒)  เครื่องพิมพ์  จ านวน  11  เครื่อง   
  (๓)  เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  2  เครื่อง 
  (๔)  จอมอนิเตอร์  จ านวน  2  เครื่อง   
    ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนที่ปรากฏข้างต้นนั้น  สามารถใช้งานได้ตามปกติ  
โดยการตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุ ประจ าปี 2559   ตามค าสั่งเลขท่ี 426/2559   ลงวันที่ 28 กันยายน 2559  มีรายชื่อ  ดังนี้ 
 

    (๑)  นางสุนีย์  โตเขียว      ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
    (๒)  นายพิษณุ  พูลสวัสดิ์   ต าแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติการ 
    (๓)  นางสาวน้ าเพ็ญ  แรงครุฑ    ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2558  ถึง วันที่  
30  กันยายน  2559  แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบภายในก าหนดตามระเบียบ   
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๓.  วัสดุ 
 วัสดุที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นสิ่งของโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุ
การใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น  โดยรายละเอียดดังนี้ 
 ๓.๑  วสัดุส านักงาน  เช่น  กระดาษ  หมึก  ปากกา ฯลฯ 
 ๓.๒  วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ  เช่น  สายไฟฟ้า  หลอดไฟฟ้า  ปลั๊กไฟฟ้า ฯลฯ 
 ๓.๓  วสัดุงานบ้านงานครัว  เช่น  ไม้กวาด  น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน  แก้วน้ า ฯลฯ 
 ๓.๔  วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  เช่น  น้ ามันเบนซิน  แก๊สหุงต้ม  น้ ามันเครื่อง ฯลฯ 
 ๓.๕  วสัดุโฆษณาและเผยแพร่  เช่น  ป้ายไวนิล ฯลฯ   
 ๓.๖  วสัดุกีฬา  เช่น  ลูกฟุตบอล  ลูกเปตอง  ตาข่ายวอลเลย์บอล ฯลฯ 
 ๓.๗  วสัดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์  แผ่น CD  ฯลฯ   
   ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว  ซึ่งมีทั้งวัสดุประเภทคงทนและ
วัสดุที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป  การจัดซื้อวัสดุมีกรรมการในการตรวจรับวัสดุ  และมีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการ
เบิกจ่ายวัสดุ  สามารถตรวจสอบได้  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
 
 
 

************************************* 
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ส่วนท่ี  ๗ 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งต าบล  เนื่องจากใน
เขตต าบลแก่งเสี้ยนนั้นมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลต าบลแก่งเสี้ยน  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับ
สภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม มีดังนี ้

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น  
เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองค์กรภาครัฐอยู่ใกล้พ้ืนที่  เช่น  โรงเรียนบ้านหนองสองตอน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลบ้านหนองสองตอน  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี  เป็นต้น 
(2)  มีบริษัท และธุรกิจเอกชนในพ้ืนที่  เช่น  บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี (2012) จ ากัด   

และปั๊มน้ ามันประเสริฐบริการ        
(3)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการขนส่งทางการเกษตร 
(4)  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (5)  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  เช่น  โครงการละ ๕  ล้าน  หมู่บ้านละ ๒  แสน 
  (6)  มีระยะทางไม่ไกลจากศูนย์ราชการจังหวัด  ท าให้สะดวกในการติดต่อราชการ 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
 (๑)  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  เช่น  การท าบัตรผู้พิการ  การขออนุญาตใบขับข่ี   
 (๒)  มีปัญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหว่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนกับเทศบาล

ต าบลแก่งเสี้ยน  เช่น  ระบบประปา  แนวเขตพ้ืนที่บางส่วน เป็นต้น 
(๓)  มีปัญหาประสบภัยแล้ง  ขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค และการเกษตร  เนื่องจากสภาพพ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  เป็นดินลูกรังและดินปนทราย    
(4)  มีปัญหาการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้างถนน  ระบบประปา  เนื่องจากส่วนมาก

เป็นพื้นที่ราชพัสดุ   
(5)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เป็น อปท. ขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับ

ภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  
ตามนโยบายท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
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๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผู้น าชุมชน  มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 
(๒)  ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่  มันส าปะหลัง  

อ้อย  พืชผัก  พืชไร่   ข้าว ฯลฯ    การเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ วัว  ไก ่ หมู  แพะ  
(๓)  ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
(4)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แห่ง  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
(5)  มีการประสานความร่วมมือระหว่าง อบต. กับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
(6)  มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(7)  มีการจัดตั้งชุมชน  4  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ประกอบด้วย  

ตัวแทนของประชาชนในชุมชนเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน   
(8)  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
(9)  มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้น  
(๑0)  มีสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง  จ านวน  1  แห่ง  
(๑1)  มีวัด  4  แห่ง   ส านักสงฆ์   4  แห่ง 
(๑2)  มีกลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ  กลุ่มอาชีพเครื่องปรุงแต่งอาหารตรายอดรส 
(๑3)  มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ 
(๑4)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

ในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
(๑5)  มีกล้องวงจรปิดในชุมชน เพ่ือป้องกันทรัพย์สินและลดอาชญากรรมที่อาจเกิดข้ึนได้ 

๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในต่างถิ่น 
(๒)  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาด

รายได ้
(๓)  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ

อย่างเข้มแข็ง 
(๔)  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
(๕)  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
(๖)  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน และเครื่องมือไม่

เพียงพอ  เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
  

******************************** 
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ส่วนท่ี  8 
 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๐  

(ระหว่างเดอืนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)    

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการครบ
ทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที ่ ๓  หน้า  27) 

(๒)  แบบที่ ๑ : การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  35) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  28) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  40) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่ ๒ : แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  37)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ   จ านวน   218  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้        จ านวน   48  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  22.02  ของแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560         
     
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  29) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน  สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  41) 
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ ๔ : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  30) 

 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่ ๓/๑ :  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์

การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  38)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ จ านวน   ๒18  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ  จ านวน   124  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  56.89  ของแผนพัฒนาสามปี 
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  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่ ๕ : การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓1)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐  
(รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  44)   

  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาฯ    จ านวน   ๒18  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้       จ านวน     48  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  ๒2.02  ของแผนพัฒนาสามปี 
 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     (๑)  ตัวบ่งชี้ที่ ๖ : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  4  คะแนน  เนื่องจาก
มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ จ านวน 1 โครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  31)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 ๔.๑  ครุภัณฑต์ามรายการที่ตรวจสอบมีสภาพดี สามารถใช้งานได้ตามปกติ  

๔.๒  มีคณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ตามค าสั่งเลขที่ 426/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 
 ๔.๓  มีการลงทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุได้ด าเนินการจัดซื้อตามความจ าเป็นของการใช้งาน  

๔.๕  มีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ สามารถตรวจสอบได้ 
๔.๖  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง   
 

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
บริษัทเอกชนอยู่ในพ้ืนที่ มีระยะใกล้ตัวจังหวัดและศูนย์ราชการ ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทาง
คมนาคมสะดวก  ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คือบริการทางภาครัฐ
หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจ านวนมากท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่

จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยท างานอพยพไปหางานท าใน  
ต่างถิ่น  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวท าให้ขาดรายได้  พ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่ราชพัสดุ ท าให้ขาดสิทธิ์  ขาดแหล่งเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขา  ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังและดินปนทราย  ช่วงฤดูแล้งจะประสบ
ปัญหาภัยแล้งเป็นอย่างมาก  
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๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  มีดังนี้ 
 

ล าดับที่ โครงการ ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
๑ โครงการแก่งเสี้ยนอินเทอร์เน็ตไร้สาย

เพ่ือชุมชน (Kaengsian Wi-Fi City) 
ประจ าปี 2560 

-  ตามหนังสือส านักตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ลับ  
ที่ ตผ 0054.4 กจ/064 ลงวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน หน้า 5 และ 6 ข้อ 4.2 
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ใน
ปีงบประมาณ 2559 – 2560  
มีการเบิกจ่ายค่าบริการด้าน
โทรคมนาคมตามโครงการฯ 
จ านวน 625,950 บาท  โดย 
อบต.แก่งเสี้ยน ไม่มีอ านาจหน้าที่
ที่จะด าเนินการได้ 
 

- ควรระงับการด าเนินโครงการฯ
ชั่วคราว  เพื่อตรวจสอบ ทบทวน
ศึกษากฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   
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๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหาและอุปสรรค 
(๑)  ปัญหาภัยแล้งขาดบุคลากรและเครื่องมือ ไม่มีเพียงพอต่อการให้บริการ   
(๒)  ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
(๓)  จ านวนงบประมาณท่ีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการบางโครงการได้   
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร และจัดหาเครื่องมือให้เพียงพอในการให้บริการ 
(๒)  น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ 
 

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

(๑)  การบรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติไดร้้อยละ  56.89  ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสาม
ปี   

๒)  อบต. สามารถด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  22.02  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของ
แผนพัฒนาสามป ี 
 (3)  อบต. มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก     

ข้อเสนอแนะ  
      (๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี     

(๒)  เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี   
 

 
 
 
 
                  *************************************** 
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ส่วนท่ี  9 
 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
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โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ “องค์พ่อหลวง” ของปวงไทย  

เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองท้องถิ่นไทยน้อมร าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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โครงการ “การศึกษาก้าวไกล ท้องถิ่นไทยพัฒนา” ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการแก่งเสี้ยนอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อชุมชน (Kaengsian Wi-Fi City) ประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสปอร์ตไลท์บริเวณสนามกีฬาบ้านท่าดินสอพอง หมู่ที่ 7 ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาคอก  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก ต าบลแก่งเสี้ยน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการขุดลอกทางระบายน้ าบ้านท่าดินสอพอง  หมู่ที่ 7  บ้านท่าดินสอพอง  ต าบลแก่งเสี้ยน (เงินส ารองจ่าย)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ าขุนไกร 
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โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  หมู่ที่ 5  บ้านหนองจอก  ต าบลแก่งเสี้ยน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

โครงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประจ าหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7   ต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ***************************************  
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ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

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

  ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ (๓)  
ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)  มาใช้ในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนดังกล่าว  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการติดตามรายงาน
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  และ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   

 

  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึง
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถึง  เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐)  ให้
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  เลขที่ 225  หมู่ที่ 5  ต าบลแก่งเสี้ยน  
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์  ๐3๔ – 510797   
      

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ  ณ  วันที่  28  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60 
 

 
     (นายสมชาย  ฟักทอง) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
 

 
 

ส าเนาคูฉ่บบั 
 

 
 
 

…………………………………ปลัด อบต. 
......................................หัวหน้าส่วน
......................................พิมพ์/ทาน 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
 
 
 

แบบที่ ๑ – ๓/๓ 
ส าหรับติดตามและแผนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   
           

  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
                รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท า 
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น  (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ    
       ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ 
       ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2)  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  
ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 

ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ............................................................................ 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม  ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม  ๒๕๖๐) 
(๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๐)   
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
          2.1  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีท่ี  1 …...... ปีท่ี  2 …...... ปีท่ี  3 …...... รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

         
         

รวม         
 

2.2  ผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาปี ........................................... 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ 
ที่เสร็จ 

โครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

โครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

โครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

โครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

             
             

รวม             
 

2.3   การเบิกจ่ายงบประมาณปี .............................. 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
       
       

รวม       
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3.1   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ................................ 
 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      

รวม      
 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
........................................................................................ .....................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................. ...............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.................................................................... .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
.............................................................................................................................................................................  

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง  หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ    

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

    

    

    

    

    

    

    

รวม    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

 

 แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อ ๗ การวัดคุณภาพของ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่  มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน ๒๕๕๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน   

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐  
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕  
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕  
๓.๑  วสิัยทัศน์ (๕)  
๓.๒  พันธกิจ (๕)  
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕)  
๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐)  
๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕)  

รวม ๑๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เสี้ยน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ ๑๐  
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน (๓)  
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่ส าคัญ   
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 

(๓)  

- การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการด าเนินงาน
ใน 
แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ 

(๒)  

ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด   
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพปัญหาและ
ความต้องการ 

๒๕  

  • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 

๔  

      - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ (๒)  
      - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัด (๒)  
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา   
   • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ๕  
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม เช่น (๓)  
ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม   
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น   
      - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ที่ส าคัญของ 
อปท. และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

(๒)  

    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 
      - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - มีการน าเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ 
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
      - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
      - มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอก 
อย่างถูกต้อง 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ(ต่อ) 

• สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
- มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
โดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

๖ 
(๒) 

 

        - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ (๒)  
 กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน   
        - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ

จัดท า 
(๒)  

 แผนพัฒนา   
๓. ยุทธศาสตร์      ๖๕  
๓.๑ วิสัยทัศน์ • มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ

ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 

๕  

       - จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการจะเป็น สอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 

(๓)  

       - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ (๒)  
๓.๒ พันธกิจ        ๕  
       - แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ (๓)  
       - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ (๒)  
๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

• มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ ๑๐  

 พื้นที่   
       - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา (๔)  
       - ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา 

ศักยภาพของ อปท. 
      - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
      - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องที่จะ
บรรลุอะไรในช่วง  ๔  ป ี

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็น  

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
•  ตัวช้ีวัด 
       - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์  และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
       - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ต่อ)  

•  ค่าเป้าหมาย 
       - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
       - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ี ท าได้ทั้งด้าน
ปริมาณงาน  งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 

๑๐  

      - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและมี
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุ
เป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 

(๕)  

      - มีการแสดงแนวทางการด าเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ 

(๕)  

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด 
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม      

๑๕ 
(๘) 

 

      - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 

(๒)  

      - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
      - การจัดล าดับของโครงการฯ/กิจกรรม (๓)  
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
น าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์      

(๗)  

       - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและน าไปสู้ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

(๓)  

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) (๒)  
       - มีรูปแผนที่ก าหนดบริเวณด าเนินการตามโครงการพัฒนา (๒)  

 รวม ๑๐๐  
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 

  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒  หน้า ๒๐  
ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐  
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐  
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐  
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐  
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐  
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕  
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕  
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓  
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕  
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓  
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔  
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕  
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓  
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕  
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  ๕  
   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔  
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕  
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕  
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓  

รวม ๑๐๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการ
วิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือ
ค้นหาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์ได้แก่ S-
Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-
Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญก็คือการวิเคราะห์โดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ ๒ ด้านคือสภาพการณ์ภายในและ
สภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จัก
สภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการ
สาธารณะ 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลใน
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ    ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ าวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจานวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น 
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาสามปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ 
โครงการ      กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่
นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึง
เป็นไป ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 

๑๐  

๔. แนวทางการพัฒนา 
และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาว่ามีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ 
จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis และหลักการบูรณาการ(integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  ๖๐  
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่า
จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๕  

๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดา
เนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

๕  

๕.๓ จ านวน
วัตถุประสงค์ 
มีความเหมาะสมกับ 
โครงการ 

การเขียนวัตถุประสงค์ควรต้องค านึงถึง (๑) มีความ
เป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของ
ความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

๓  

๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้
ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด
และจบ 
ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

๕  

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
สอดคล้องต่อเนื่องกับ 
ระยะเวลาปี (๓ ปี) 

การก าหนดเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการ
ต่อเนื่องสามปีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณ 
(Quantity) เชิงคุณภาพ(Quality) ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) 

๓  

๕.๖ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 
๕ประการในการจัดทาโครงการได้แก่ ๑) ความประหยัด 
(Economy)  ๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)      
๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) และ ๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

๔  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๕.๗ มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้อง
กับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของ
ราคากลาง  ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

๕  

๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่าน 
มา ๓ ปีย้อนหลังตาม 
ความเป็นจริง 

ต้องแสดงงบประมาณเพ่ือการพัฒนา ๓ ปีย้อนหลังตาม
หลักความเป็นจริง กรณีมี ๒ ปี ก็ให้แสดง ๒ ปี กรณีมี 
๑ ปี ก็ให้แสดง ๑ ปี โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เดียวกันกับโครงการที่ตั้งขึ้นเพ่ือการพัฒนาในอนาคตท่ี
ก าหนดระยะเวลาไว้ ๓ ปี 

๓  

๕.๙ โครงการแต่ละ 
โครงการครอบคลุม 
ระยะเวลา ๓ ปี ทุก 
โครงการ 

โครงการพัฒนาที่ได้จัดท าไว้มีระยะเวลาและครอบคลุม
ทั้ง   ๓ ปี ทุกโครงการ 

๕  

๕.๑๐ มีการก าหนด 
ตัวชี้วัด (KPI) และ 
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้
บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ 

๕  

๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของ
การจัดทาโครงการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ที่ก าหนดที่เกิดจากวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับก าหนดการวัดอันเป็นเครื่องมือว่า
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ อาจเป็นร้อย
ละ จ านวน เป็นต้น 

๔  

๔๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ 
โครงการ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่เกิดข้ึนจากวัตถุประสงค์ท่ีตอบผล
ว่าด าเนินการได้ตามโครงการ ผลเกิดข้ึนตามชื่อของ
โครงการที่ได้ตั้งไว้ 

๕  

๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ 

๕  

๕.๑๔ หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักสอบ
คล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ 
และแบบ ยท. ๐๔ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลักใน แบบ ยท. ๐๓ และแบบ 
ยท. ๐๔ และ แบบ ผ. ๐๑ จะต้องถูกต้อง ตรงกัน ทุก
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๓  

รวม 100  
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          ในภาพรวม 
 

ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูล ปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี  (2)  20 – 30  ป ี (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี  (5)   51 – 60  ปี (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา        (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า     (3)   อนุปริญญา/เทียบเท่า
            (4)   ปริญญาตรี  (5)   สูงกว่าปริญญาตรี  (6)   อ่ืนๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ  (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง  (5)   นักเรียนนักศึกษา  (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 
 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ    
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
     ในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ในแต่ละยทุธศาสตร์     
 
ส่วนยุทธศาสตร์ ที่............................................................................................................................... ........................ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  เพศ  (1)   ชาย   (2)   หญิง    
 2.  อายุ  (1)   ต่ ากว่า  20  ป ี (2)  20 – 30  ป ี  (3)   31 – 40  ปี 

(4)   41 – 50  ปี (5)   51 – 60  ปี  (6)   มากกว่า  60  ปี 
 3.  การศึกษา (1)   ประถมศึกษา    (2)   มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   (3)   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
   (4)   ปริญญาตรี       (5)   สูงกว่าปริญญาตรี     (6)  อื่นๆ 
 4.  อาชีพหลัก (1)   รับราชการ       (2)   เอกชน/รัฐวิสาหกจิ     (3)   ค้าขายธุรกิจส่วนตัว 
   (4)   รับจ้าง       (5)   นักเรียนนักศึกษา     (6)   เกษตรกร 
   (7)   อ่ืนๆ  (ระบุ) ........................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา                       

ด้าน ...............................  โดยใหค้ะแนนเต็ม  10  ท่านจะใหค้ะแนนองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินของท่านเท่าใด 
 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ  
5.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
9.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 

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


