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ค าน า 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
หมวด ๖ ข้อ ๒๙(3) และข้อ 30(5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี     

 
 เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563) ขึ้น เพ่ือรายงานและ
เสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนทราบ  คณะกรรมการฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น
ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคม
ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน 
  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ด าเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหา
และอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น และจะต้องใช้พันธมิตร
หรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ 
พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ  สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

ส่วนท่ี 1   
 บทน า 
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
๑) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงแผนงาน   
๓) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔) เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕) เพ่ือความชัดเจนของแผนงาน 
6) เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
7) เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
ขั้นตอนที่ ๑   

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ดังนี้   

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

หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
 ข้อ 11 ให้ยกเลิกความในวรรคสามของข้อ 28 กรรมการ (1)(2)(3)(4) และ (5) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้           

 

           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ตามค าสั่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ที่ 69/๒๕63  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563  ประกอบด้วย  

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

           6. นางพิณทิพย์  จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้แทนภาคราชการ                   กรรมการ 
 7. นายปริญญา  พงษานุสรณ์ ผู้แทนภาคราชการ          กรรมการ 
 8. นายจรัญ  มามาก  ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 

9. นายนิรันดร์  น้อยวิจิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ 
10.นายพงศ์พัฒน์  วัยวัฒนะ ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.แก่งเสี้ยน      กรรมการ 
11.นางอารยา  พงษ์โชติ  ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.แก่งเสี้ยน   กรรมการ/เลขานุการ 
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ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙(1)    
ขั้นตอนที่ ๓    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ ๒๙(๒)   
ขั้นตอนที่ ๔    

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
 

 
 

 
 

 
 
       

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น 

/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 
            เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพ่ือใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่อง
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์ (Interview) 
และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไป
ทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป 
                1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
  1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมิน ผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ วัดได้จากช่อง
ปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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                ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ 
สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน   
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี
องค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
     1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
     2) เครื่องมือ  
     3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ 
      2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
     1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผัน
แปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
     2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ            
ซึ่งศึกษาไดโ้ดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
      3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใด
ในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอย
กระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การ
ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น   
                     3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal 
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
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                     3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant 
observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ 
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
       3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน จะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
       3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
 
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน การ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่างๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกนัความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
    ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  - แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชนและสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข   
  - แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   

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

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

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

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

ส่วนท่ี 2   
 การติดตามและประเมนิผล 
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  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
   - แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน           
- แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

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

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ ต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เทคโนโลยี   การศึกษาดี   มีคุณธรรม  น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

 

พันธกิจ (Mission) 

 1. จัดบริการขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยควบคุมให้
สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 
 2. พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม มีความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลภาวะ 
 3. องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส มีขีด
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดยเสริมสร้างเครือข่ายการ
ประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่น   
 4. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น สามารถปรับตัวตามสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตน
ในสังคมได้อย่างมั่นคง 
 5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและยาเสพติด  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง 
 6. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มีจิตส านึกมีศักยภาพ
ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ผู้น าท้องถิ่น ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย มีคุณภาพ คุณธรรม โปร่งใส และยุติธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทุกระดับ 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 9. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกท่ีดีในการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (เป้าประสงค์) 

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

 

นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (นายสมชาย  ฟักทอง) 

    1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ
ปัจจุบัน ทีได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นในการก าหนด
นโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงาน เจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ดังนี้ 
   1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม สร้างความร่วมมือ 
ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญ พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการ
บริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน สร้างความสะดวก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุฯภาพและมี
จิตส านึกในการบริการ เพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
   1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่
ทิศทางของเมืองและชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน 
   1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างานทั้งภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ ตลอดจนส่วนราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
   1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้ให้มีความทั่วถึงเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ โปร่งใส และ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
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    2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  พัฒนาศักยภาพของประชาชนทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุขและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพ่ือให้ปีระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 
   2.1 รณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะของคนในชุมชน 
   2.2 ส่งเสริม สนับสนุนอ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและได้รับการบริการ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
   2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้าน เพ่ือสุขภาพพลานามัยที่ดีของประชาชน ให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬาเพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 
   2.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรั ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
   2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้างสุขภาวะแบบองค์รวม และ
การสร้างสังคมที่อยู่ดีมีสุข มีความเป็นชุมชนน่าอยู่ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนทุกเวลา  
   3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม     
   3.1 สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน เน้นคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและความเท่ียงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 
   3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
   3.3 สนับสนุนส่งเสริมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น พัฒนาแหล่ง
วัฒนธรรม โบราณวัตถุและโบราณสถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งรายได้ของประชาชนในพื้นท่ี    
    4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ ช่วยรณรงค์ให้เกิดการพัฒนา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ ดังนี้ 
   4.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี 
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน 
   4.2 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม 
   4.3 สนับสนุนการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อที่อันตรายต่อคนและสัตว์ 
โดยการสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 
   4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสา สมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  
    5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น 
เป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
   5.1 สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็ง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน พัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่น และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 
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   5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ควบคู่กับการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรอินทรีย์ 
   5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่ายเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการใน
พ้ืนที ่
   5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ ดังนี้ 
  6.1 พัฒนาระบบก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ขยายเขตไฟฟ้า และติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  6.2 เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชนให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า โดย
การก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ ารวมถึงระบบระบายน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังอย่างเป็นระบบ 
        6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิม ให้
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า และจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม  
    7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิต เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อความสมดุลของ
ระบบนิเวศวิทยา เพ่ือยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
        7.1 รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนและชุมชน 
       7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่
ต่างๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
        7.3 ส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวังการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
        7.4 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน 
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1.2 การจัดท างบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร ์
โครงการตามแผนพัฒนา 

ข้อบัญญัติงบประมาณ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1. ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 19 1,002,240.00 19 222,000.00 
2. ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจดัการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 1,160,000.00 5 13,097.00 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีิต และคุณค่าทางสังคม 12 9,150,460.00 7 9,198,694.00 
4. ด้านการพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

14 1,202,251.00 12 613,974.00 

5. ด้านการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

95 89,124,069.00 14 830,735.00 

6. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

21 2,772,209.00 20 1,832,259.00 

7. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้าน
เศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 

รวม 166 104,411,229.00 77 12,710,759.00 

 
1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่อนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแขง็ของชมุชน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริ ด้าน
สาธารณสุข 

20,000.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดย
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 โครงการส่งเสริมศูนย์ยุติความรุนแรง 
ในครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
สภาเด็กและเยาวชน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 โครงการส่งเสริมคุณค่า ผู้สูงวัย สร้างยิ้ม  
เติมสุข ให้ชุมชน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

6 โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

7 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
พัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตร ี

30,000.00 29,302.00 698.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

8 โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกัน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

9 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภยัยาเสพติด 
ประจ าป ี2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

10 โครงการมอบอุปกรณ์กีฬาใหแ้ก่หมูบ่้าน 
ประจ าป ี2563 

25,000.00 24,760.00 240.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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11 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน
ต้านภัยยาเสพติด อายุไม่เกิน 13 ปี 
อ าเภอเมืองกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

35,000.00 34,993.57 6.43 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

12 โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ด ีจังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

13 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

14 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

15 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

16 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสา
ภัยพิบัตปิระจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

52,000.00 51,964.29 35.71 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

17 โครงการอบรมให้ความรู้ต้านภัยมะเร็ง
เต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่า ประจ าป ี2563 

20,000.00 20,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

18 โครงการอบรมให้ความรู้ การควบคุม
โรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ประจ าป ี2563 

20,000.00 20,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

19 โครงการเยาวชนแก่งเส้ียนสดใส 
ห่างไกลยาเสพติด ประจ าป ีพ.ศ.2563 

20,000.00 19,819.00 181.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 222,000.00 200,838.86 1161.14  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 โครงการคัดแยกขยะ พิทกัษ์ชุมชน 
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

10,097.00 10,097.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 โครงการคลองสวยน้ าใส 1,000.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 โครงการส่งเสริมความรู้ การใช้น้ า 
อย่างประหยัด 

1,000.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 โครงการฟื้นฟูและบ าบัด น้ าเสียใน
ครัวเรือน 

1,000.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาด้าน
การเกษตร 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 13,097.00 10,097.00 0.00  

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 17 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรค 
ไข้เลือดออก ปะจ าป ี2563 

92,820.00 87,305.70 5,514.30 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิาณ
ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก
หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจา้
น้องนางเธอ เจ้าฟา้จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนาร ีประจ าปี 2563 

64,030.00 64,030.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา้ 
ตามพระปณิธาณศาสตราจารย ์พลเอก
หญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟา้
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยิราช
นารี ประจ าปี 2563 

5,955.00 5,955.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 อุดหนุนโครงการด าเนินงานตามภารกิจ
ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี 

5,000.00 5,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 7,334,769.00 5,802,700.00 1,532,069.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

6 เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,632,620.00 1,595,400.00 37,220.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

7 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 63,500.00 58,500.00 5,000.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 9,198,694.00 7,618,890.70 1,579,803.30  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสทิธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากร 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเส้ียน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 

12,565.00 12,565.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 โครงการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ่นองค์การบริหารสว่น
ต าบลแก่งเส้ียน 

34.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

7 โครงการส ารวจความพึงพอใจ ในการ
ให้บริการประชาชนของ อบต.แก่งเส้ียน 

20,000.00 18,000.00 2,000.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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8 โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง
กาญจนบุร ี

27,000.00 26,180.27 819.73 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

9 ค่าใช้จ่ายเงินคืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหารสว่นต าบล
แก่งเส้ียน ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

10 โครงการส ารวจและน าเข้าขอ้มูลเพื่อ
รองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเส้ียน 

320,000.00 320,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

11 เงินส ารองจ่าย 110,375.00 2,040.00 108,335.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

12 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

124,000.00 123,858.00 142.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 613,974.00 502,643.27 111,296.73  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

249,040.00 249,039.29 0.71 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะบริเวณซอยหลังวัดเนินพระงาม 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

112,370.00 112,368.19 1.81 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

126,470.00 126,468.65 1.35 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

73,890.00 73,886.71 3.29 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
กาญจนบุรีด าเนินการโครงการติดตั้งไฟฟา้
สาธารณะบริเวณซอยบ้านนายน้ าวน  
หนูขาว หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

47,965.00 47,964.89 0.11 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายชมรมหิน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่เอ-ดริน (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

8 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
ฝายเก็บน้ าตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
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9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางน้ าฝน ภูโต (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

10 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา 
บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง)  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
เอี่ยม หนูขาว หมู่ท่ี 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

115,000.00 115,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า บริเวณบ้าน
นายสมัย แช่มเล็ก หมู่ท่ี 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

106,000.00 106,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 830,735.00 830,727.73 7.27  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

5,000.00 0.00 5,000.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

2 โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน) 

236,800.00 226,920.00 9,880.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

3 โครงการอาหารเสริม (นม)  544,599.00 544,154.70 444.30 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านหนองสอง
ตอน สังกัดส านักงานคณะกรรมการขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.)) 

769,000.00 767,700.00 1,300.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมค่าจัดการ
เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน 
(รายหัว) 

88,400.00 85,000.00 3,400.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่า
หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน) 

6,800.00 6,800.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่า
อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน) 

6,800.00 6,800.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 20 
 
 

8 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่า
เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน) 

10,200.00 10,200.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการสนับสนุนค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน) 

14,620.00 14,620.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

10 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

11 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกของธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ประจ าป ี2563 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

12 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองสองตอนตาม
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนาร ี

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

13 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์วัน
อาสาฬหบูชาและวันเขา้พรรษา 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

14 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
วันมาฆบูชา 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

15 โครงการวันวิสาขบูชา วันส าคัญ 
สากลโลก 

40.00 0.00 40.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

17 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

18 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

19 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 
ประจ าป ี2562 

150,000.00 150,000.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

20 โครงการสงกรานต์สมานฉันท์ส าราญสุข 0.00 0.00 0.00 ข้อบัญญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

รวม 1,832,259.00 1,812,194.70 20,064.30  

 
1.4 ผลการด าเนินงานโครงการทีไ่ม่ได้เบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพืน้ฐาน 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

อนุมัติ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
คงเหลือ 

แหล่งที่มา 
ของงบประมาณ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าบ้าน
ท่าดินสอพอง เดนิทอ่ส่งน้ าการเกษตร  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

93,000.00 92,000.00 1,000.00 เงินสะสม 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางทองเหมาะ เฉยศรเีพชร 
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

495,000.00 490,000.00 5,000.00 เงินสะสม 

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บรเิวณซอย 
เชิงเขาทอง หมู่ที ่5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

477,000.00 476,500.00 500.00 เงินสะสม 
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน ร.ต.เที่ยง ชื่นรอด หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

495,000.00 490,000.00 5,000.00 เงินสะสม 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายฉาย พุฒเอก  
(ต่อจากทางเดมิ) หมู่ที ่5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

491,000.00 488,000.00 3,000.00 เงินสะสม 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยไร่สายบัว หมูท่ี่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

293,000.00 288,000.00 5,000.00 เงินสะสม 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนนสายทางเข้าส านกัสงฆ์ธรรม
อุทยาน หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตมู  
ต.แก่งเสี้ยน 

492,000.00 483,000.00 9,000.00 เงินสะสม 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางจิ๊ด ม่วงน้อย  
(ต่อจากทางเดมิ) หมู่ที ่5 บ้านหนองจอก  
ต.แก่งเสี้ยน 

497,000.00 488,000.00 9,000.00 เงินสะสม 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายบุญผ่อง โพธิท์อง  
หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

210,000.00 206,000.00 4,000.00 เงินสะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน นางน้ าฝน ภูโต  
(ต่อจากเดิม) หมูท่ี่ 7 บ้านท่าดินสอพอง  
ต.แก่งเสี้ยน 

495,000.00 486,000.00 9,000.00 เงินสะสม 

11 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนาย
วิเชียร โพธิ์ทอง หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม 
ต.แก่งเสี้ยน 

120,000.00 120,000.00 0.00 เงินสะสม 

12 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้าน 
นางระเบียบ โพธิ์ทอง หมูท่ี่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

407,000.00 400,000.00 7,000.00 เงินสะสม 

13 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณหอถังเหล็ก 
SML บ้านหนองจอก หมูท่ี่ 5  
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

120,000.00 120,000.00 0.00 เงินสะสม 

14 โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวน 
หนูขาว หมูท่ี่ 6 บ้านตรอกมะตูม  
ต.แก่งเสี้ยน 

120,000.00 119,000.00 1,000.00 เงินสะสม 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยระเบียงดาว หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยห้วยยายเตียง (ต่อจากทางเดิม) 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

215,000.00 214,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยไรม่าลัยพัฒนา หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายสมเนตร ศรเีหรา  
หมู่ที่ 7 บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

401,000.00 400,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

19 โครงการก่อสร้างถนนลกูรังบรเิวณซอย 
สระน้ าบ้านท่าดนิสอพอง หมู่ที่ 7  
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

159,000.00 157,500.00 1,500.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 
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20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางชลรส ค านาค หมู่ที ่4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

500,000.00 498,000.00 2,000.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายสมบูรณ ์แสงทวีป  
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

237,000.00 235,500.00 1,500.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายวิเชียร โพธิท์อง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

500,000.00 499,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางนลินพนัธ์ น้อยวิจิตร 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

133,000.00 132,500.00 500.00 เงินทุนส ารอง 
เงินสะสม 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้าน ร.ต.วีระวัฒน์ ดีย่ิง หมูท่ี่ 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

365,000.00 364,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางเพญ็ จนัทร์แดง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

146,000.00 145,500.00 500.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางส าราญ ใจกล้า หมูท่ี่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

83,000.00 83,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยหอถังประปาผวิดิน หมู่ที่ 7 
บ้านท่าดนิสอพอง ต.แก่งเสี้ยน 

70,000.00 70,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายเชิด ศริิ หมูท่ี่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

93,000.00 93,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านวัดหนองปลวก (ต่อจาก
เดิม) หมู่ที ่6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

165,000.00 153,000.00 12,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางดาวเดอืน คุม้เสาร์  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

96,000.00 96,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนายใบ (ต่อจากเดิม)  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

95,000.00 95,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

32 โครงการวางท่อระบายน้ า บริเวณหน้าบ้าน
นางพิกุล นุ่มเจริญ หมูท่ี่ 5 บ้านหนองจอก 
ต.แก่งเสี้ยน 

35,000.00 35,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบูชาพัฒนา หมูท่ี่ 6 บ้านตรอก
มะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

89,000.00 89,000.00 0.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางเอียง ชื่นชมทรวง  
หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

118,000.00 117,000.00 1,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

35 โครงการย้ายหอถังเหลก็ (รูปทรงถว้ยแชม
เปญ) พร้อมติดตั้งใหมแ่ละปรับปรุงระบบ
สูบน้ าประปา จากบ้านนายชัยพร กองศาลา 
ไปยังบ้านนางระเบียบ โพธิท์อง หมู่ที่ 4 
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

233,000.00 200,000.00 33,000.00 เงินทุนส ารองเงิน
สะสม 

รวม 9,538,000.00 9,421,500.00 116,500.00  



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 23 
 
 

1.4 โครงการ/กิจกรรมที่ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกตามยุทธศาสตร์)              
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล สถานะโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563   

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

4 โครงการส่งเสริมคณุค่าผู้สูงวัย สรา้งยิ้ม  
เติมสุขให้ชุมชน ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

5 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

6 โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัว โดยศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชนองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

7 โครงการส่งเสริมศูนยย์ุติความรุนแรงใน
ครอบครัวองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

8 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสภา 
เด็กและเยาวชน องค์การบรหิารสว่นต าบล
แก่งเสี้ยน 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

9 โครงการชุมชนฉัน ไม่ทิ้งกัน ร่วมใจกันอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 24 
 
 

10 โครงการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ
นันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

11 โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลดั 

12 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตาม
แนวทางโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข   

20,000.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ยกเลิก ส านักปลดั 

รวม 20,000.00    

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล สถานะโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการคลองสวยน้ าใส ประจ าปี
งบประมาณ 2563 

1,000.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

2 โครงการส่งเสริมความรู้การใชน้้ าอย่าง
ประหยัด 

1,000.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

3 โครงการฟื้นฟูและบ าบัดน้ าเสียใน
ครัวเรือน 

1,000.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4 โครงการส่งเสริมความรู้และพัฒนาดา้น
การเกษตร 

0.00 
โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

รวม 3,000.00    
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 25 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล สถานะโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

34.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

2 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารสว่นต าบล
แก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่
บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายเงนิคืนกองทุนชดใช้ความ
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน ในกรณี
รถยนต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยนได้ก่อให้เกิดความเสียหาย 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

5  โครงการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

6 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธก์ารป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 
2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

รวม 34.00    
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 26 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล สถานะโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณสายชมรมหิน หมู่ที่ 4  
บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน   

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยไร่เอดริน (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 
บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณซอย
ฝายเก็บน้ าตรอกมะตูม หมู่ที่ 6  
บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยบ้านนางน้ าฝน  ภูโต  
(ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 7 บ้านท่าดนิสอพอง 
ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กประปา 
บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน (กองคลัง) 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

7 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ กองช่าง 

รวม 0.00    
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)     หน้า 27 
 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เหตุผล สถานะโครงการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการหนูน้อยเรียนรู้โลกของธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ประจ าปี 2563   

        0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

2 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจ าปี 2563 
  

5,000.00 เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควดิ-19 ยกเลิก ส านักปลัด 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2563
   

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

4 โครงการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี 
  

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

5 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ พระบรม
ราชชนนีพนัปีหลวง เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 
สิงหาคม 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

6 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพ
ยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 
กรกฎาคม 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

7 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิน ีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 
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8 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธว์ัน
อาสาฬหบชูาและวนัเข้าพรรษา  ประจ าปี 
2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

9 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน
มาฆบูชา ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

10 โครงการวันวิสาขบชูา วนัส าคัญสากลโลก 
ประจ าปี 2563 

40.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

11 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ 
ส าราญสุข ประจ าปี 2563 

0.00 โอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน ไม่ได้ด าเนินการ ส านักปลัด 

รวม 5,040.00    

 
1.5 รายงานสรุปผลส าเร็จของการด าเนินงาน (แยกตามส านัก/กอง)  

หน่วยงาน 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไป
ตามแผน 

1. ส านักปลัด 62 11,560,024.00 9,824,664.53 85.00 1,707,285.47 29 78.37 - 31 2 29 31 
2. กองคลัง 1 320,000.00 320,000.00 100.00 0.00 1 2.70 - - - 1 - 
3. กองช่าง 14 830,735.00 830,727.73 99.99 7.27 7 18.91 - 7 - 7 7 

รวม 77 12,710,759.00 10,975,392.26 86.30 1,707,292.74 37 100.00 - 38 2 37 40 
จากผลการด าเนินงาน พบว่า 
1. ส านักปลัด มจี านวนโครงการที่รับผิดชอบ  จ านวน 62 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ - โครงการ  ยังไมไดด้ าเนินการ 31 โครงการ  
และยกเลิก 2 โครงการ ไดแก โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประจ าปี 2563 และเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ 
ด้านสาธารณสุข เนื่องจากเกิดสถานการณโรคระบาดโควิด-19  โดยด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 29 โครงการ  ไมเ่ป็นไปตามแผน จ านวน 36 โครงการ 
2. กองคลัง มจี านวนโครงการที่รับผิดชอบ  จ านวน 1 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ  โดยด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 1 โครงการ 
4. กองช่าง มีจ านวนโครงการที่รับผิดชอบ จ านวน 14 โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ  อยู่ระหว่างด าเนินการ - โครงการ  ยังไมไดด้ าเนินการ 7 โครงการ  
เนื่องจากโอนลดงบประมาณไปด าเนินการจ าเป็นเร่งด่วน  โดยด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 40 โครงการ 
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1.6 รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (บัญชีครุภัณฑ์) 
ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  

แผนงาน จ านวน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. โต๊ะท างานเหล็กพร้อม
กระจก ขนาด 123 x 67 x 
75.3 ซม. 

1 5,000.00 5,000.00 0.00       
 

ส านักปลัด 

2. เก้าอี้ส านกังาน ขนาด 60 
(W) x 68 (D) x 95 (H) ซม. 

1 5,600.00 5,600.00 0.00       
 

ส านักปลัด 

2. เก้าอี้ส านกังาน ขนาด 91 
x 47 x 69 x 60 ซม. 

1 3,000.00 0.00 0.00       
โอนลด

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

3. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
ขนาด 118.5 x 40.7 x 88 
ซม. 

1 4,000.00 4,000.00 0.00       
 

ส านักปลัด 

4. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสว่น แบบแขวน ขนาด 
13,000 บีทียู 

1 23,000.00 23,000.00 0.00       
 

ส านักปลัด 

4. พัดลมโคจร ใบพัดขนาด 
18 นิ้ว 

6 24,000.00 0.00 0.00       
โอนลด

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

5. โต๊ะเอนกประสงค์ ขนาด  
ก.45 x ย.180 x ส.75 ซม. 

10 18,000.00 0.00 0.00       
โอนลด

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

6. เก้าอี้พลาสติค ขนาด ก.
480 x ย.510 x ส.810 มม. 

150 45,000.00 0.00 0.00       
โอนลด

งบประมาณ 
ส านักปลัด 

7. ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือน 
แบบกระจก ทรงสูงขนาด 90x 
45 x 185 ซม. 

1 6,000.000 6,000.000 0.00       
 

กองคลัง 

8. ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก 
ขนาด 118.5 x 40.7 x 88 
ซม. 

1 5,000.00 4,000.00 1,000.00       
 

กองคลัง 
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9. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกสว่น ชนิดแขวน ขนาด 
40,000 บีทียู 

1 51,200.00 51,200.00 0.00       
 

กองคลัง 

รวม 175 189,800.00 98,800.00 1000         
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1. ตู้เอกสารเหล็กบานเล่ือน 
แบบกระจก ทรงสูงขนาด 
91.4 x 45.7 x 183 ซม. 

2 13,000.00 12,000.00 1,000.00       
 

กองช่าง 

2. เก้าอี้ส านกังาน ขนาด 58 
(W) x 60 (D) x 90 (H) ซม. 

2 7,000.00 7,000.00 0.00       
 

กองช่าง 

รวม 4 20,000.00 19,000.00 1,000.00         
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

แผนงาน จ านวน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

1 30,000.00 30,000.00 0.00       

 

ส านักปลัด 

2. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

1 16,000.00 15,000.00 1,000.00       

 

ส านักปลัด 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 2 (จอ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) 

1 30,000.00 30,000.00 0.00       

 

กองคลัง 

4. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

1 8,000.00 7,500.00 500.00       

 

กองคลัง 

รวม 4 84,000.00 82,500.00 1,500.00         
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1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
1. เครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) 

1 8,000.00 7,500.00 500.00       

 

กองช่าง 

รวม 1 8,000.00 7,500.00 500.00         
ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

แผนงาน จ านวน 
งบประมาณ ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน 

เหตุผล 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ได้รับอนุมัติ เบิกจ่าย คงเหลือ 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยกเลิก 
เป็นไป 

ตามแผน 
ไม่เป็นไปตาม

แผน 
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 
ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 2,000 ซีซี 

1 652,000.00 0.00 0.00       
โอนลด

งบประมาณ ส านักปลัด 

รวม 1 652,000.00 0.00 0.00         
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1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
1.1 สรุปคะแนนการประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      เกณฑ์ตัวชี้วัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

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

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

95  คะแนน 4 

 
1.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒๐ 19 95.00 
2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90.00 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      ๖0 58 96.66 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  (๑๐) (10) 100.00 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       (๑๐) (9) 90.00 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  (๑๐) (9) 90.00 
 3.4 วิสัยทัศน์       (๕) (5) 100.00 
 3.5 กลยุทธ์        (๕) (5) 100.00 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       (๕) (5) 100.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       (๕) (5) 100.00 
 3.8 แผนงาน       (๕) (5) 100.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       (๕) (5) 100.00 

รวมคะแนน 100 95 95.00 
 
 
 

ส่วนท่ี 3   
 ผลการวิเคราะห์การตดิตามและประเมินผล 
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1.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 19 95.00 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะ

ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะ
ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ 

3 3 100.00 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุ
และจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม 
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100.00 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100.00 

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

2 2 100.00 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100.00 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

2 2 100.00 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจ 
สอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
แก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

3 2 66.66 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 18 90.00 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์

จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

5 3 60.00 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผล
ของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3 3 100.00 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

3 3 100.00 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

3 3 100.00 
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 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
 

3 3 100.00 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่
อาจส่งผลต่อการด า เนินงานได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 
 

3 3 100.00 

3 ยุทธศาสตร์ 60 58 96.66 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

10 10 100.00 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 
 

10 9 90.00 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 
 

10 9 90.00 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

5 5 100.00 

3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 
 

5 5 100.00 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

5 5 100.00 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 
 

5 5 100.00 
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3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 
 

5 5 100.00 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5 5 100.00 

รวมคะแนน ๑๐๐ 95 95.00 
  
 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1 สรุปคะแนนการประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด   :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณา  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 

 

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมิน 
 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน 

การติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

95  คะแนน 4 
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2.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90.00 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 10 100.00 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9 90.00 
4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 9 90.00 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 58 96.66 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100.00 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100.00 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ

ได้ถูกต้อง  
5 5 100.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100.00 
 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100.00 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100.00 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศ 

ชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 4 80.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   5 5 100.00 
 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 4 80.00 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่

คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100.00 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100.00 
รวมคะแนน 100 95 95.00 
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2.3 กรอบและแนวทางในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand แล ะ  Trend 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90.00 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมท่ีมีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว ้

10 10 100.00 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ ( Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีน้ันๆ ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึง
พอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง 
คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90.00 

 3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ ( Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพื้นท่ี
ติดต่อกัน 

10 9 90.00 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan 
: LSEP) 

5 โครงการพัฒนา 60 58 96.66 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100.00 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
ความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100.00 
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5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าท่ีไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100.00 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100.00 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4) 
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 100.00 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อยได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100.00 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดท่ีได้
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

5 5 100.00 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80.00 
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5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการ  ได้แก่  (1)  ความประหยัด  (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) 
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 5 100.00 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่า
ร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4 80.00 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ 
(measurable) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล  ( effectiveness) ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอัน
เกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ) 

5 5 100.00 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซ่ึงสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง
มากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 
ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100.00 

รวมคะแนน 100 95 95.00 
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3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ

จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

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

จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ท่ีได้รับ 
 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชีพอย่างจริงจัง 
 ๓. ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะทางในการปฏิบัติงาน บุคลากรรับผิดชอบงานหลายด้าน 
 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย 
 ๕. มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
 ๖. อบต.แก่งเสี้ยน มีภารกิจที่ต้องด าเนินการแต่ไม่มีหน่วยงานรองรับอย่างเพียงพอ 
 
4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ ประเมินกรอบปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น 
สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ ( integration) 
ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุ
ถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) 
 ๑. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๒  ได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
 ๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองสองตอน เข้ามาร่วมบูรณาการการท างานด้านการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการสุขภาพของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ 
 ๓. มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
 ๔. มีโรงเรียนบ้านหนองสองตอน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ อบต.แก่งเสี้ยน 
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อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสูง เช่น ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 
 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนพัฒนาต าบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพ่ิมผลผลิต  
 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศ ท าให้การจัดสรรงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า  ท าให้
การก าหนดทิศทางการบริหารงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามท่ีก าหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพื้นท่ีเสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและครอบครัว 
 
5. ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
      เครื่องมือที่ใช้ คือแบบก ากับการจัดท าแผน เพ่ือประเมินตนเอง แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
ความพึงพอใจ   

 โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพ มีดังนี้ 
  แบบท่ี 1 แบบการประเมินตนเอง เพ่ือเป็นการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

                              แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  แบบที่ 4 แนวทางการพิจารณาการติดและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
  แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

      ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน                 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะ 
กรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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       แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Perpormance Measurement System (PPMS))  
ลักษณะของแบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS เป็นระบบการประเมินที่มีแนวความคิดคล้ายคลึง

กับตัวแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานเป็นการพิจารณาถึงหน้าที่ของระบบต่างๆ ในลักษณะภาพรวมขององค์กรเพ่ือที่จะ
น าไปสู่การพัฒนา ซึ่งระบบการวัดดังกล่าวจะมองภาพรวมของระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานอันน าไปสู่การ
พัฒนากรอบความคิดและการสรุปบทเรียนที่เกิดขึ้นต่อไป  

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

 
5.1 แบบส าหรับการติดตามและประเมินผล 

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

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
11. มีการก าหนดเป้าประสงค์   
12. มีการก าหนดตัวชี้วัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13. มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
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แบบที ่๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุกๆ หกเดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – กันยายน 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 
2. รายงานผลการด าเนินงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
3. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่  
ในระหว่างด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 

7 18.91 0 0.00 12 30.00 19 24.60 

2. การพัฒนาการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

1 2.70 0 0.00 4 10.00 5 6.50 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม 

7 18.91 0 0.00 0 0.00 7 9.10 

4.การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

6 16.21 0 0.00 6 15.00 12 15.60 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

7 18.91 0 0.00 7 17.50 14 18.20 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา      
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

9 24.32 0 0.00 11 27.50 20 26.00 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร   
และการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

รวม 37 100.00 0 0.00 40 100.00 77 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. มีการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึงกันยายน 2563)   

ยุทธศาสตร ์
งบประมาณตามข้อบัญญัติ 

เงินสะสม 
/เงินทุนส ารองสะสม 

รวม 

จ านวนเงิน จ านวนเงิน จ านวนเงิน 
1. การพัฒนาศักยภาพคน และความเขม้แข็ง
ของชุมชน 

200,838.86 0.00 200,838.86 

2. การพัฒนาการเกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10,097.00 0.00 10,097.00 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทาง
สังคม 

7,618,890.70 0.00 7,618,890.70 

4. การพัฒนาประสิทธภิาพการเมือง การ
บริหารการพัฒนาบุคลากร 

502,643.27 0.00 502,643.27 

5. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน 

830,727.73 9,421,500.00 10,252,227.73 

6. การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1,812,194.70 0.00 1,812,194.70 

7. การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการ
ด้านเศรษฐกิจ 

0.00 0.00 0.00 

รวม 10,975,392.26 9,421,500.00 20,396,892.26 

 
แบบที่ 3  แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  ) ต่ ากว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (  ) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

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

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

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามีหลายต าบลระบตุ าบลด้วย) 

จ านวน 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ 
 - ชาย ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 15 37.50 
 - หญิง ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 25 62.50 

2 อาย ุ
 - ต่ ากว่า 20 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 4 10.00 
 - 20-30 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20.00 
 - 31-40 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 3 7.50 
 - 41-50 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 8 20.00 
 - 51-60 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 14 35.00 
 - มากกว่า 60 ป ี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 3 7.50 
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3 การศึกษา 
 - ประถมศึกษา ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 32 80.00 
 - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 3 7.50 
 - อนุปริญญา หรือเทียบเท่า ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 2 5.00 
 - ปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 2 5.00 
 - สูงกว่าปริญญาตรี ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 1 2.50 
 - อื่น ๆ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 0 0 

4 อาชีพหลัก 
 - รับราชการ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 1 2.50 
 - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 1 2.50 
 - ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตัว ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 2 5.00 
 - รับจ้าง ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 4 10.00 
 - นักเรียน นักศึกษา ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 2 5.00 
 - เกษตรกร ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 20 50 
 - อื่นๆ ระบุ…………………………. ม.4 , ม.5 , ม.6 และ ม.7 0 0 

 

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า  
1. ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 62.50  
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.00   
2. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 80.00   
3. ผู้ตอบแบบประเมินส่วนมาก มีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 

ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 30% 78.43% 1% 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 25% 74% 1% 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 78% 21% 1% 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม 20% 69%  1.57% 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 29% 71% 0% 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 30.14% 69.86% 0% 
7) ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

35.14% 64.86% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 29.57% 70.43% 0% 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 32.14% 67.86% 0% 

ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ (900% : ร้อยละ 100) 34.33 65.00 0.50 
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จากตารางสรุปได้ว่า   
         การวิเคราะห์ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานของ อบต.แก่งเสี้ยน ในภาพรวม  อยู่ในระดับ
พอใจ คิดเป็นรอยละ 65.00  โดยประเด็นการพัฒนาที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 78.43  และประเด็นการพัฒนาที่ประชาชนไม่พึงพอใจมาก
ที่สุด คือ มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 1.57  

 

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

 

6. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยให้คะแนนเต็ม 10  ท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน
ของท่านเท่าใด 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.46 
 
ยุทธศาสตร์ที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.61 
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ยุทธศาสตร์ที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณค่าทางสังคม 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.49 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.66 
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.68 
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ยุทธศาสตร์ที ่6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.68 
 
ยุทธศาสตร์ที ่7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ 
คะแนน      

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

รวม 8.61 
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แบบท่ี 4  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนน แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมลูสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านกายภาพ เช่น ทีต่ั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

 
๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกบัด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ขอ้มูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และ
ช่วงอายแุละจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกบัสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ฯลฯ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบรกิาร การท่องเท่ียว อตุสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกบัศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกบัทรัพยากรธรรมชาต ิเช่น น้ า ปา่ไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพือ่การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วธิีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใชก้ระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่แกไ้ขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

20 
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(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกดิขึ้นต่อการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(3)  

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

 (3)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลดา้นรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชพี กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิคSWOT 
 Analysis  ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ -Strength  (จุดแข็ง) 

(3)  
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W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอด 
คล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยง
หลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖0 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

สอดคล้องและเช่ืองโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิแผน 
การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยทุธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 

วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรอืสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละ 

ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้อง 
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ที่ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จดุยืนทางยุทธศาสตร์
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

๓.๘ แผนงาน 
 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชีว้ัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบแุผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเช่ืองโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ความเชื่องโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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แบบที่ 5 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ยการวิเคราะห์ศักยภาพดา้นเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตวัเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเป้าหมายเอาไวห้รือไม่จ านวนที่ด าเนนิการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไรสามารถอธบิายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ที่ได้ก าหนดไว ้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิค
ต่างๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ี 
น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล(Effectiveness) ผลการปฏิบัตริาชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative)  

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มพีื้นทีต่ิดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว ้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่อง
ใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถปุระสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทศิทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบจุ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอยา่งไร 
กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าที่ไหน เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเปา้หมายมีหลายกลุ่ม  
ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลกั ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

 

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอ
ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  
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๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
โดย (๑) ยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี(๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 
๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อ
ยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง   
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ืองโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้องกับ 

Thailand 4.0 
 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) 
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วน
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยี 
ชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไม่สามารถแยกสว่นใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ 
นอกจากนี้โครงการพัฒนาทอ้งถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

๕.๘ โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพยีงที่ประชาชนด าเนินการ
เองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่
ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยนื ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านงึถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการไดแ้ก่ (๑)ความประหยัด (Economy)  (๒)ความมีประสิทธภิาพ 
(Efficiency) (๓)ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (๔)ความเหลื่อมล้ าใน
การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่ความยุติธรรม (Equity) 
(๕)ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่อง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใส
ในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ 
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด
ร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดวา่จะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑)มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ 
(๒)วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ 
(๔)เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง  
(๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน 100  
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แบบที่ 6 แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการประเมินการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) 

ล าดับ กระบวนการ รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ แบบฟอร์ม/เอกสารอ้างอิง คะแนน 

การประเมิน 

คะแนน 

ที่ได้ 
1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 1 ข้อ 7 และข้อ 8 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ท่ี 67/2563 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น ลงวันที่ 
17 กุมภาพันธ ์2563 

5 5 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลแก่งเสี้ยน 
2.ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 9  และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน 
(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2561 ข้อ 6 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ที่ 68/๒๕63 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ ์
2563 

5 5 

3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน   
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
หมวด 6 ข้อ 28 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน ที่ 69/๒๕63 เรื่อง แตง่ตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ลงวันท่ี 17 
กุมภาพันธ์ 2563 

5 5 

4 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน จัดประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล  
2. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดม้ีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว2931  

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล 

10 9 
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กรณีจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การเพ่ิมเติม การเปลี่ยนแปลง 
และการแก้ไข แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 

ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 เรือ่ง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
2561-2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2559  
4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0810.3/ว6247 ลงวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  

2. รายละเอียดโครงการ/ความ
ต้องการของประชาชนท่ีได้จากการ
ประชุมประชาคม 
 

5 คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น การเพ่ิมเติม  การ
เปลี่ยนแปลง และการแก้ไข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนา เพื่อจัดท า (รา่ง) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น กรณีที่จดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเตมิ การเปลีย่นแปลง  
และการแกไ้ข แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี  
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   
3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ไดม้ีหนังสือ ด่วน
ที่สุด ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการ
ทบทวนแผนพฒันาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
เพื่อจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเตมิ   
การเปลีย่นแปลง และการแกไ้ข 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี
2. (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นตามแบบ 
เช่น ผ.01 , ผ.02 ,  
ผ.02/1 , ผ.03 
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6 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน เพ่ือพิจารณา  
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เพื่อพิจารณา 
(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่นกรณีที่จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น การเพิ่มเติม   
การเปลีย่นแปลง และการแกไ้ข แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แล้วแต่กรณี  

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นพิจารณา (ร่าง) 
แผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี
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2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561   
3. ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ที่ มท 
0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

7 สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ แล้วแต่กรณี 

1. สภาองค์การบรหิารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2561   

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น ท่ีให้ 
ความเห็นชอบ 
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8 ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
พร้อมประกาศใช้ประชาชน
ทราบ แล้วแต่กรณี 

1. ผู้บริหารลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล 
แก่งเสี้ยน การประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 

9 แผนการด าเนินงานประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนเพื่อจัดท า 
(ร่าง) แผนการด าเนินงาน ประจ าปี   
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น เพื่อเห็นชอบร่างแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปี   
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4. แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เพื่อทราบ (แล้วแต่กรณี) 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 
3. ประกาศใช้แผนด าเนินงานประจ าปี 
4. รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น 

10 9 
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5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 1 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 

 
 

10 การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน 
 

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ปีละครั้ง  
2. รวมรวมเอกสารประกอบการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา (เดือนตุลาคมของทุกปี) 
3. ผู้บริหารประกาศผลการตดิตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
4. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้น เพื่อทราบการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา 
5. แจ้งให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ทราบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
6. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 1 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561 

งานนโยบายและแผน ส านักปลดั 
นางสาวพรพันธ์  ถิรายุศรีพงศ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  
ปีละครั้ง 
2. ข้อมูลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา 
3. ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
4. รายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแก่งเสีย้นทราบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม         
  ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
        1) ยุทธศาสตร์ที่1 ด้านการพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน   
         แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข 
การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัด
กาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่ง
การเรียนรู้  
            แนวทางการพัฒนาที่  ๒ การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน   มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน         
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ด าเนินการในเรื่อง พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย         
และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต 
มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        
มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  
ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  

     2) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
     แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การปลูกจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ น้ าเสีย มลพิษ มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องก าจัดขยะ
มูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมีความยั่งยืน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
 

ส่วนท่ี 4   
 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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                                 แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ระบบก าจัดขยะมูลฝอย  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมี
ความยั่งยืน  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มี
มาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความเป็นเมืองมั่นคงปลอดภัย 
                     แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการเกษตร  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจร
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร (Zoning) 
อย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร                      
                         แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่า จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมพัฒนาด้านการเกษตรแบบครบวงจร
อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งนิคมเกษตรกรรม ก าหนดผังพ้ืนที่การเกษตร (Zoning) 
อย่างเหมาะสม ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร 

 

             3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  
  แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความ
ปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแล
สวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจน
ประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
กาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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                         แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุง พัฒนาสวนสาธารณะ สนามกีฬา ให้เพียงพอ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ด าเนินการในเรื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
สาธารณสุข การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้ง
ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มองค์กรประชาชนให้มีความเข้มแข็ง  ซ่ึงจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า 
ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน 
หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้  
       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ช่วยเหลือ           
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชน
ชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
เหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมา
ประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุข
และสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

        4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการพัฒนาบุคลากร  
                แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก ่4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุข
ในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุ รกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ          
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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                        แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซึ่งจังหวัด
กาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแล
สวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ตลอดจน
ประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใน
กาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชน  และ
ชุมชนในต าบล  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล
แก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้
ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือ
ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการบริหารการจัดการ  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการใน
เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า 
ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างเหมาะสม มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน 
หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคม
เป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

        5) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน  
       แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การจัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินชีวิต  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่ง
ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย โดยได้รับ
บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและ
เศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการ
ด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความ
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สะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การปรับปรุงและซ่อมแซมสาธารณูปการโครงสร้างพ้ืนฐาน   มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก ่4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์  ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขใน
การด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ
การค้าชายแดน 

 

        6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
       แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของชุมชน   มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มีความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย  ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่
เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ หรือกิจกรรมต่างๆ  ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       แนวทางการพัฒนาที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ได้แก่ 4.3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ด าเนินการในเรื่องพัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมส าคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่า ประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี มี
ความสุขในการด ารงชีวิต มีระบบดูแลสวัสดิการและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดระบบผังเมือง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้
ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนประชาชนหรือผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือมาประกอบธุรกิจ 
หรือกิจกรรมต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในกาญจนบุรี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็นสุขและสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
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        7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านเศรษฐกิจ  
       แนวทางการพัฒนาที่ ๑ การพัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย 
โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรี ไม่มีประชาชน
ยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงเศรษฐกิจภาพรวม
ของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

      แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การสนับสนุนให้ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วนร่วมและพ่ึงพา
ตนเอง  มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนใน
การพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนดเป้าประสงค์ว่าจังหวัด
กาญจนบุรี ไม่มีประชาชนยากจน มีการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่เศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน ชุมชน 
จนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าชายแดน 

      แนวทางการพัฒนาที่ ๓ การสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ 4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ด าเนินการในเรื่องส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรี ได้ก าหนด
เป้าประสงค์ว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานสากลทั้งระบบ และมีความปลอดภัย  ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยวปลอดภัย 
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 2. ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

โครงการเพ่ือ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

4.1  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน   

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็น
สุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาศกัยภาพ
คนและความเข้มแข็งของชุมชน 

19 7 

4.2  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 
4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสรมิความเป็น
เมืองมั่นคงปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมอย่างครบวงจร                   

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาการ
เกษตรและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

5 1 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน   
4.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า 
ในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็น
สุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตและคณุค่าทางสังคม 

12 7 

4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริม 
สร้างศักยภาพคน 
4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 
ในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็น
สุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 

14 6 

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาโครง 
สร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้าง
พื้นฐาน 

95 7 
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4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสรมิสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างสังคมเป็น
สุขและสังคมแห่งการเรียนรู ้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา และส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

21 9 

4.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความ 
สามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสรมิการท่องเที่ยว
ตามอัตลักษณ์ และการท่องเที่ยว
ปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสรมิการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบ
การบริหารและการจดัการด้านเศรษฐกิจ 

0 0 

รวม 166 37 
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สรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน มุ่งเน้นการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาใน

แต่ละด้าน โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลผลิตอย่างชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรมมากที่สุด โครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงและบรรลุวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ในทางกลับกันโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ก็ไม่ได้แสดงถึงความล้มเหลว
ของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น เป็นผลมาจากความต้องการแก้ไข
ปัญหาของคนในท้องถิ่นนั้นมีมาก จึงท าให้ก าหนดโครงการขึ้นมาได้มาก แต่งบประมาณที่ มีกลับไม่เพียงพอต่อ
จ านวนโครงการ ซึ่งเป็นผลให้การพัฒนาเคลื่อนตัวได้ช้า แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ใช่ว่าตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกิด
ความล้มเหลว เพราะโครงการที่ด าเนินการได้ส าเร็จก็ยังสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนของคนในท้องถิ่นอยู่ในระดับ
ดีก็ถือเป็นความส าเร็จของการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล           
แก่งเสี้ยนยังมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และยุทธศาสตร์ชาติ ในส่วนของการน าความต้องการของประชาชนเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบของโครงการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยนยังเน้นถึงหลักการมีส่วนร่วม การจัดท าประชาคมท้องถิ่นเพ่ือแสดงถึงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ที่จะน าไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนา 

 

3. ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
      ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนลดงบประมาณในภายหลัง เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณ อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง  

2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ  

3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้าน
พ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่น
เป็นส าคัญ  

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของ อบต.แก่งเสี้ยน ให้มากขึ้น ทั้งก่อน
การด าเนินโครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการ ให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมถึ งการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน 

6. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง
ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

 
 
 

******************************* 
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โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2563 

 

 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน 
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โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเยาวชนแก่งเสี้ยนสดใส ห่างไกลยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)       หน้า 68 

 

 
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจ าปี 2563   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้วามรู้ต้านภัยมะเร็งเต้านม สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ประจ าปี 2563 
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โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพพัฒนาเยาวชนและกลุ่มสตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)       หน้า 70 

 

 

โครงการคัดแยกขยะ พิทักษ์ชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายเอี่ยม หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า  

บริเวณบ้านนายสมัย แช่มเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยหลังวัดเนินพระงาม หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 
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โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยอินเลิฟ หมู่ที่ 4 บ้านหนองสองตอน ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยเขาคอก (จุดที่ 2) หมู่ที่ 5 บ้านหนองจอก ต.แก่งเสี้ยน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอยบ้านนายน้ าวน หนูขาว หมู่ที่ 6 บ้านตรอกมะตูม ต.แก่งเสี้ยน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563)       หน้า 73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
เรื่อง   รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563) 
 

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

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

 
  ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ดังกล่าวองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งเสี้ยน จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึงเดือนกันยายน 2563) รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ท้ายประกาศฉบับนี้  ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก่งเสี้ยน  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน เลขท่ี 225 หมู่ที่ 5 ต าบลแก่งเสี้ยน อ าเภอ
เมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โทรศัพท์ ๐3๔ – 510797  ตั้งแตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป   
        

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

             ประกาศ   ณ   วันที่  22  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
     สมชาย  ฟักทอง        

     (นายสมชาย  ฟักทอง) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเสี้ยน 

 
 


