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ส่วนที'  ๑ 
 

บทนํา 
 
ตามพระราชบญัญตัสิภาตําบลและองคก์ารบรหิารสว่นตําบล พ.ศ. ๒>?@ และแกไ้ขเพิEมเตมิถงึ ฉบบัทีE 

K พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบญัญตักิําหนดแผนและขั Oนตอนการกระจายอํานาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิEนมบีทบาทและอํานาจหน้าทีEต่างๆ เพิEมมากขึOน ทั Oงในด้าน
โครงสรา้งพืOนฐาน ด้านงานส่งเสรมิคุณภาพชวีติ ด้านการจดัระเบยีบชุมชน/สงัคม และการรกัษาความสงบ
เรยีบรอ้ย ดา้นการวางแผน การสง่เสรมิการลงทุนพาณิชยกรรม และการทอ่งเทีEยว  ดา้นการบรหิารจดัการ และ
การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิEงแวดลอ้ม และดา้นศลิปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมปัิญญาทอ้งถิEน 
แมว้า่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนจะมอีาํนาจหน้าทีEเพิEมมากขึOน แต่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนสว่นใหญ่ยงัคงมี
ทรพัยากรจํากดั ทั Oงทรพัยากรบุคคล งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์  เพืEอใหก้ารดําเนินงานขององคก์รเป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมคีวามโปร่งใส และเกดิประโยชน์สงูสุดแก่ทอ้งถิEนของตน  จงึกําหนดให้
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน  มีหน้าที'จดัทาํแผนพฒันาท้องถิ'น  อนัเป็นเครืEองมอืทีEสาํคญัประการหนึEงทีEจะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิEนสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายทีEวางไว้  จึงจําเป็นต้องมีการกําหนด
แผนพฒันาทีEสามารถตอบสนองต่อการทํางานเพืEอพฒันาทอ้งถิEนและสามารถบ่งชีOความสาํเรจ็ของแผนไดด้ว้ย
เหตุผลทีEมกีารวางแผนมคีวามสาํคญั ๕ ประการคอื  

๑)  เป็นการลดความไมแ่น่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นทีEจะเกดิขึOนในอนาคต  
๒)  ทาํใหเ้กดิการยอมรบัแนวความคดิใหม่ๆ  เขา้มาในองคก์ร  
๓)  ทาํใหก้ารดาํเนินการขององคก์รบรรลุเป้าหมายทีEปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสญูเปลา่ของหน่วยงานทีEซํOาซอ้น และ  
๕)  ทาํใหเ้กดิความแจม่ชดัในการดาํเนินงาน  
 

ดงันั Oน  การวางแผนคอื  ความพยายามทีEเป็นระบบ (System attempt) เพืEอตดัสนิใจเลอืกแนวทาง
ปฏบิตัทิีEดทีีEสดุสาํหรบัอนาคต  เพืEอใหอ้งคก์ารบรรลุผลทีEปรารถนา จากทีEกล่าวมาขา้งตน้ แมว้า่องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิEนจะมแีผนพฒันาทอ้งถิEนทีEดเีท่าไรกต็าม แต่หากไมส่ามารถบ่งชีOถงึผลการดาํเนินงานทีEเกดิขึOนได ้ ก็
ไมส่ามารถทีEจะบ่งบอกความสาํเรจ็ของแผนพฒันาทอ้งถิEนได ้ “ระบบติดตาม” จงึเป็นเครืEองมอืสาํคญัทีEชว่ยใน
การปรบัปรุงประสทิธภิาพในการดําเนินงาน รวมถงึ “ระบบประเมินผล” ทีEคอยเป็นตวับ่งชีOว่า ผลจากการ
ดาํเนินงานเป็นไปตามหรอืบรรลุตามเป้าหมายหรอืไมอ่ยา่งไร เพืEอนําขอ้มลูดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัปรงุ แกไ้ข 
ขยายขอบเขต หรอืแมแ้ต่ยตุกิารดาํเนินงาน   

การตดิตามและการประเมนิผลถอืไดว้า่เป็นเครืEองมอืทีEจาํเป็นในการปรบัปรงุประสทิธภิาพของโครงการ
ทีEดําเนินการอยู่โดยทีE “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึEงถูกออกแบบมา 
เพืEอใหข้อ้มลูป้อนกลบั (feedback) เกีEยวกบัการดําเนินงานโครงการ ปัญหาทีEกําลงัเผชญิอยู่และประสทิธภิาพ
ของวธิกีารดาํเนินงาน หากไมม่รีะบบตดิตามของโครงการแลว้ ยอ่มสง่ผลใหเ้กดิความลา่ชา้ในการดาํเนินงานให้
ลุล่วง ค่าใชจ้่ายโครงการสงูเกนิกว่าทีEกําหนดไว ้กลุ่มเป้าหมายหลกัของโครงการไม่ไดร้บัประโยชน์หรอืไดร้บั
น้อยกว่าทีEควรจะเป็น เกดิปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสยีเวลาในการตรวจสอบความ
ขดัแย้งในการปฏิบตัิงานภายในหน่วยงานหรอืระหว่างหน่วยงานกบักลุ่มเป้าหมายทีEได้รบัประโยชน์จาก
โครงการ ในทางตรงกนัขา้หากโครงการมรีะบบตดิตามทีEดแีลว้ จะก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชต้น้ทุน (cost-
effective) ดําเนินงานด้านต่างๆ  เป็นการให้ขอ้มูลป้อนกลบัเกีEยวกบัการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  
การระบุปัญหาทีEเกิดขึOนในโครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึง
โครงการของกลุม่เป้าหมาย   
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การตดิตามดูประสทิธภิาพในการดําเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวธิกีารปรบัปรุง
การดาํเนินงานโดยสว่นใหญ่แลว้ผูบ้รหิารโครงการมกัจะไมใ่หค้วามสาํคญักบัการวางระบบตดิตามโครงการ  

 
 

เนืEองจากวา่เป็นสิEงทีEตอ้งใชเ้ทคนิคเชงิวชิาการคอ่นขา้งสงู จงึปลอ่ยใหเ้ป็นหน้าทีEของหน่วยงานระดบัสงูกวา่เป็น
ผูด้าํเนินการ นอกจากนีOยงัเสยีคา่ใชจ้า่ยสงู และก่อใหเ้กดิความยุง่ยากซบัซอ้นในทางปฏบิตั ิอยา่งไรกต็ามใน
ความเป็นจรงิแลว้ขึOนอยูก่บัความจาํเป็นและทรพัยากรทีEมอียูใ่นแต่ละโครงการ เพราะฉะนั Oนจะเหน็ไดว้า่การวาง
ระบบตดิตามไมจ่าํเป็นทีEจะตอ้งแบกรบัภาระตน้ทุนทีEสงูหรอืมคีวามซบัซอ้นแต่อยา่งใด บางโครงการมรีะบบตดิ
ตามทีEอาศยัพนกังาน ชั Eวคราว (part-time) เพยีงคนเดยีว โดยมหีน้าทีEจดัทาํรายงานการตดิตามประจาํไตรมาส 
หรอืในบางโครงการอาศยัพนกังานเตม็เวลา (full-time)  เพยีงจาํนวนหนึEงทีEมคีวามเชีEยวชาญในการ
ทาํการศกึษาตดิตามเพืEอจะเลอืกใชว้ธิตีดิตามทีEก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพในการใชต้น้ทุนสงูสดุในสว่นของ “การ
ประเมินผล” นั Oน เป็นสิEงหนึEงทีEจาํเป็นสาํหรบัการดาํเนินการเชน่เดยีวกบัการตดิตาม เพราะผลทีEไดจ้ากการ
ประเมนิจะใชใ้นการปรบัปรงุ แกไ้ข การขยายขอบเขต หรอืการยตุกิารดาํเนินการซึEงขึOนอยูก่บัวตัถุประสงคข์อง
การประเมนิ การประเมนิผลแผนงานจงึเป็นสิEงทีEจะบ่งชีOวา่แผนงานทีEกาํหนดไวไ้ดม้กีารปฏบิตัหิรอืไม ่อยา่งไร 
อนัเป็นตวัชีOวดัวา่แผนหรอืโครงการทีEไดด้าํเนินการไปแลว้นั Oนใหผ้ลเป็นอยา่งไร นําไปสูค่วามสาํเรจ็ตาม
แผนงานทีEกาํหนดไวห้รอืไม ่อกีทั Oงการตดิตามและประเมนิผลยงัเป็นการตรวจสอบดวูา่มคีวามสอดคลอ้งกบัการ
ใชท้รพัยากร (งบประมาณ) เพยีงใด ซึEงผลทีEไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลถอืเป็นขอ้มลูยอ้นกลบั 
(feedback) ทีEสามารถนําไปในการปรบัปรงุและการตดัสนิใจต่อไป นอกจากนีOการประเมนิผลยงัถอืเป็น
กระบวนการตดัสนิคณุคา่และการตดัสนิใจอยา่งมหีลกัเกณฑโ์ดยใชข้อ้มลูทีEเกบ็รวบรวม   

ดงันั Oนแลว้การตดิตามและประเมนิผลจงึเป็นกลไกในการตรวจสอบการทาํงานขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิEนเพืEอใหเ้กดิความโปร่งใส เป็นเขม็ทศิทีEจะชีOไดว้่าการพฒันาทอ้งถิEนจะไปในทศิทางใด  จะดาํเนินการต่อ
หรอืยุตโิครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขบัเคลืEอนเสรมิสรา้งระบอบประชาธปิไตยในทอ้งถิEน  เพราะว่าการ
ดาํเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนเมืEอมกีารประเมนิผลในสิEงทีEวางแผนไวแ้ลว้และ
ทีEไดจ้ดัทําเป็นงบประมาณรายจ่ายไดร้บัการตรวจตดิตามโดยคณะกรรมการทีEถูกจดัตั OงขึOนกต็ามหรอืจากการ
ตดิตามการประเมนิผลโดยหน่วยงานภาครฐั  ภาคเอกชน  ภาคประชาสงัคม  สมาชกิสภาทอ้งถิEน  ประชาชน
ในท้องถิEนล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพืEอให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการทีEบอกถึงการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิEน  ซึEงอาจจะเป็นผลผลติ  การบรกิารหรอืความพงึพอใจซึEงเกดิจาก
กระบวนการวางแผน  ซีEงประกอบไปดว้ย แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา  การวางแผนพฒันาสามปี  

จากเหตุผลดงักล่าว  องคก์ารบรหิารส่วนตําบลตําบลหว้ยยางขาม  จงึตอ้งการดําเนินการตดิตามและ
ประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตาํบลหว้ยยางขาม  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ
เดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหวา่งเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถงึ  มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบยีบระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖  ขอ้ 
๒๙  และระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน (ฉบบัทีE ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ้ ๑๓ และ  ขอ้ ๑๔  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิEน  จะต้อง
ดาํเนินการ   
(๑)  กําหนดแนวทาง  วธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  (๒) ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึEงไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิาร
ทอ้งถิEน เพืEอใหผู้บ้รหิารทอ้งถิEนเสนอต่อสภาทอ้งถิEน  และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิEน  พรอ้มทั Oงประกาศผล
การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถิEนทราบในทีEเปิดเผยภายในสบิห้าวนันับแต่วนั
รายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและต้องปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสบิวนัโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั Oงภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุกปี   
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ดงันั Oน  เพืEอให้การตดิตามและประเมนิผลแผนถูกต้องตามระเบยีบดงักล่าวและมปีระสทิธภิาพ เป็น
ประโยชน์ในการพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล  สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัประชาชนได ้ และประชาชนเกดิ
ความพงึพอใจสงูสดุ  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตาํบลหว้ยยาง
ขาม  จงึไดด้าํเนินการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตําบลตําบลหว้ยยางขาม ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบเดอืนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  ถงึ  มนีาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึOน  เพืEอรายงานและเสนอความเห็นทีEได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรทีราบ  โดยมี
รายละเอยีดดงันีO  

 
 

 
เป็นการประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลของการดําเนินโครงการ  กจิกรรม  ซึEงเป็นการประเมนิทั Oง

แผนงาน  นโยบายขององคก์รและประเมนิผลการปฏบิตังิานของบุคคลในองคก์รวา่แผนยุทศาสตรแ์ละแนวทาง
ทีEถกูกาํหนดไวใ้นรปูแบบของแผนนั Oนดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคจ์รงิหรอืไม ่ สนองตอบต่อความตอ้งการของ
ประชาชนหรอืผูท้ีEมสี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายหรอืไม่  การตดิตามและประเมนิผลนีOไม่ไช่การตรวจสอบเพืEอการจบัผดิ  
แตเป็นเครืEองมอืทดสอบผลการทาํงานเพืEอใหท้ราบวา่ผลทีEเกดิขึOนถูกตอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากน้อย
เพยีงไร  เป็นการตดิตามและประเมนิผลยทุธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันาสามปี วา่เป็นไปตามความตอ้งการ
ของประชาชนในท้องถิEนหรอืไม่  นโยบายสาธารณะทีEกําหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมสี่วนร่วมของ
ประชาชนหรือการประชาคมท้องถิEนได้ดําเนินการตามเป้าหมายทีEกําหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการสอดคลอ้งกบังบประมาณและสะภาพพืOนทีEของทอ้งถิEนหรอืไม ่ การตดิตามและประเมนิผลเป็นการวดั
ระดบัความสาํเรจ็หรอืลม้เหลวของยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันาสามปี  ซึEงครอบคลุมถงึสิEงแวดลอ้มของ
นโยบาย (environments or contexts)  การประเมินปัจจยันําเข้าหรอืทรพัยากรทีEใช้โครงการ (input) การ
ตดิตามและประเมนิผลกระบวนการนํานโยบายไปปฏบิตั ิ(implementation process) การประเมนิผลตินโยบาย 
(policy outputs) การประเมนผลลพัธน์โยบาย (policy outcomes) และการประเมนิผลกระทบนโยบาย (policy 
impacts) สิEงทีEจะได้รบัหรอืสนองตอบกลบัจากการตดิตามและประเมนิผลก็คอืจะช่วยทําให้ผู้บรหิารท้องถิEน
นําไปเป็นเครืEองมอืในการปรบัปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันาสามปี  และการเปลีEยนแปลง
ของพืOนทีEและนโยบายของรฐับาลหรอือาจใช้เป็นเครืEองมอืในการเลอืกทีEจะกระทําหรอืไม่กระทําหรอืยกเลกิ
โครงการในกรณีทีEเห็นว่าไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรอืประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึEงการติดตามและ
ประเมนิผลนีOมทีั Oงในรปูของคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน  สมาชกิสภาทอ้งถิEน  ประชาชนในพืOนทีE  
องคก์รภาคประชาสงัคมหรอืองคก์รทางสงัคม  องคก์รเอกชน  หน่วยงานราชการทีEมหีน้าทีEกาํกบัดแูลหน่วยงาน
ราชการอืEนๆ  และทีEสาํคญัทีEสดุคอืผูร้บัผดิชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมืEอองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนไดด้าํเนินการประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา แผนพฒันาสามปี  
และการนําแผนพฒันาทอ้งถิEนไปสู่การจดัทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพิEมเตมิ  การ
จา่ยขาดเงนิสะสม  งบประมาณเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิและงบประมาณรายจา่ยดว้ยวธิกีารอืEนๆ  เมืEอมกีารใชจ้า่ย

๒.  ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 

๑.  ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 



~ ๔ ~ 
 
งบประมาณกต็้องมกีารตรวจสอบผลการใชจ้่ายงบประมาณว่าดําเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวตัถุประสงค์
มากน้อยเพยีงใดกค็อืการใชว้ธิกีารตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา 

การนําแผนไปจดัทํางบประมาณนีOเป็นไปตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ้ ๒๒ ใหใ้ชแ้ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน เป็น
แนวทางในการจดัทาํงบประมาณ  ใหห้วัหน้าหน่วยงานจดัทาํงบประมาณการรายรบั  และประมาณการรายจา่ย 
และให้หวัหน้าหน่วยงานคลงัรวบรวมรายงานการเงนิและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพืEอใช้ประกอบการ
คาํนวณขอตั Oงงบประมาณเสนอต่อเจา้หน้าทีEงบประมาณ 

ระเบยีบกระทรงงมหาดไทย ว่าดว้ยเงนิอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิEน พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๔  
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนอาจตั Oงงบประมาณใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีEขอรบัเงนิอุดหนุนไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ ์ 
ดงันีO 

๑)  ตอ้งเป็นภารกจิทีEอยูใ่นอํานาจหน้าทีEขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนผูใ้หเ้งนิอุดหนุนตามกฎหมาย  
และตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นเงนิทุนหมนุเวยีน 

๒)  ประชาชนในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนผูใ้หเ้งนิอุดหนุนตอ้งไดร้บัประโยชน์จากโครงการทีEจะ
ใหเ้งนิอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิEนต้องให้ความสําคญักบัโครงการอนัเป็นภารกจิหลกัตามแผนพฒันา
ทอ้งถิEนทีEจะตอ้งดาํเนินการเอง และสถานะทางการคลงัก่อนทีEจะพจิารณาใหเ้งนิอุดหนุน 

๔)  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนเหน็สมควรใหเ้งนิอุดหนุนหน่วยงานทีEขอรบัเงนิอุดหนุน ใหนํ้าโครงการ
ขอรบัเงนิอุดหนุนของหน่วยงานดงักล่าวบรรจุไว้ในแผนพฒันาท้องถิEน และตั Oงงบประมาณไว้ในหมวดเงนิ
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจาํปีหรอืงบประมาณรายจ่ายเพิEมเตมิ หา้มจ่ายจากเงนิสะสมทุนสาํรองเงนิ
สะสม หรอืเงนิกู ้

ระเบยีบกระทรวงมหาไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปผกครองสว่นทอ้งถิEน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ขอ้ ๒๕ ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนใชแ้ผนพฒันาสามปีเป็นกรอบในการจดัทาํงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 
และงบประมารรายจ่ายเพิEมเตมิ  รวมทั OงวางแนวทางเพืEอใหม้กีารปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามโครงการทีE
กาํหนดไวใ้นแผนพฒันาสามปี   

กล่าวอกีนยัหนึEงความสาํคญัของการตดิตามและประเมนิผลแผนเป็นเครืEองมอืสาํคญัในการทดสอบการ
ดาํเนินงานตามภารกจิขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนวา่ดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายทีEกาํหนดไวห้รอืไม ่ ทาํให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนทีEทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรอือุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  
โครงการ  กจิกรรมต่างๆ ซึEงอาจเกดิจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพืOนทีEและผูม้สี่วนเกีEยวขอ้งเพืEอนําไปสู่การ
ปรบัปรงุแผนงานใหเ้กดิความสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มในสงัคมภายใตค้วามตอ้งการและความพงึพอใจของ 
 ประชาชนและนําไปสู่การวางแผนการพฒันาในปีต่อๆ ไป เพืEอใหเ้กดิผลสมัฤทธิ �เชงิคุณค่าในกจิการ
สาธารณะมากทีEสดุและเมืEอพบจุดแขง็ กต็อ้งเรง่รบีดาํเนินการและจะตอ้งมคีวามสขุมุรอบคอบในการดาํเนินการ  
ขยายโครงการ งานต่างๆ ทีEเป็นจุดแขง็และพงึรอโอกาสในการเสรมิสรา้งใหเ้กดิจุดแขง็นีO และเมืEอพบจุดแขง็ ก็
ตอ้งเร่งรบีดาํเนินการและจะตอ้งตั Oงรบัใหม้ั EนรอโอกาสทีEจะดาํเนินการและตั Oงมั Eนอย่างสุขมุรอบคอบพยายามลด
ถอยสิEงทีEเป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  เมืEอพบจุดอ่อนตอ้งหยดุและลดถอยปัญหาลงใหไ้ด ้ ดาํเนินการปรบัปรงุ
ใหด้ขีึOน  ตั Oงรบัใหม้ั OนเพืEอรอโอกาสและสุดท่ายเมืEอมโีอกาสกจ็ะตอ้งใชพ้นัธมติรใหเ้กดิประโยชน์เพืEอดาํเนินการ
ขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พรอ้มการปรบัปรุงและเร่งรบีดําเนินการสิEงเหล่านีOจะถูกคน้พบเพืEอใหเ้กดิ
การพฒันาทอ้งถิEน  โดยการตดิกตามและประเมนิผลซึEงส่งผลใหเ้กดิกระบวนการพฒันาทอ้งถิEนอย่างเขม้แขง็
และมคีวามยงัย่นื  เป็นไปตามเป้าประสงคท์ีEตั Oงไวไ้ดอ้ยา่งดยีิEง     
 
 
 
๓.  วัตถุประสงค์ของการตดิตามและประเมินผล 



~ ๕ ~ 
 

๑)  เพืEอปรบัปรงุประสทิธภิาพการจดัการและการบรหิาร 
๒)  เพืEอการปรบัปรงุแผนงาน   
๓)  เพืEอประเมนิความเหมาะสมของการเปลีEยนแปลงทีEเกดิขึOนกบัโครงการ 
๔)  เพืEอระบุแนวทางทีEจะปรบัปรงุมาตรการทีEจะนําไปใชใ้หเ้หมาะสม 
๕)  เพืEอความกระจา่งชดัของแผนงาน 
๖)  เพืEอการพฒันาแผนงาน 
๗)  เพืEอตอบสนองความตอ้งการของผุใ้หก้ารสนบัสนุนทางการเงนิ 
๘)  เพืEอทดสอบแนวความคดิรเิริEมในการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิEน 
๙)  เพืEอการตดัสนิใจทีEจะขยายโครงการหรอืยตุโิครงการ 

 
 
 

ขั Eนตอนที' ๑   
แ ต่ งตั Oงคณ ะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิEน   ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๒๘  ดงันีO   
ใหผู้บ้รหิารทอ้งถิEนแต่งตั Oงคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิEน ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชกิสภาทอ้งถิEนทีEสภาทอ้งถิEนคดัเลอืกจาํนวนสามคน     
๒)  ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิEนทีEประชาคมทอ้งถิEนคดัเลอืกจาํนวนสองคน  
๓)  ผูแ้ทนหน่วยงานทีEเกีEยวขอ้งทีEผูบ้รหิารทอ้งถิEนคดัเลอืกจาํนวนสองคน  
๔)  หวัหน้าสว่นการบรหิารทีEคดัเลอืกกนัเองจาํนวนสองคน       
๕)  ผูท้รงคณุวฒุทิีEผูบ้รหิารทอ้งถิEนคดัเลอืกจาํนวนสองคน  
โดยใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการหนึEงคนทําหน้าทีEประธานคณะกรรมการและกรรมการอกี

หนึEงคนทาํหน้าทีEเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ้ ๒๘ ใหม้วีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปีและอาจไดร้บัการคดัเลอืกอกีได ้  

 

ข ั Eนตอนที' ๒    
คณะกรรมการตดิตามแลประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิEน  กาํหนดแนวทาง วธิกีารในการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพฒันา  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิEน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ้ ๒๙ (๑)   

ขั Eนตอนที' ๓    
คณะกรรมการตดิตามแลประเมนิผลแผนพฒันาท้องถิEน  ดําเนินการตดิตามและประเมนผล

แผนพฒันา  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัทําแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิEน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ้ ๒๙ (๒)   

  ขั Eนตอนที' ๔    
คณะกรรมการตดิตามแลประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิEน  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึEงได้

จากการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาต่อผูบ้รหิารท้องถิEน  เพืEอให้ผูบ้รหิารท้องถิEนเสนอต่อสภาท้องถิEน  
และคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิEน  พรอ้มทั Oงประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิEนทราบในทีEเปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศ
ไวเ้ป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งน้อยปีละสองครั Oงภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคม
ของทุกปี  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน (ฉบบั
ทีE ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ขอ้ ๑๓ (๓)    

ขั Eนตอนที' ๕    

๔.  ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
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ผูบ้รหิารทอ้งถิEนเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลต่อสภาทอ้งถิEน  และคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิEน  พรอ้มกนัประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถิEนทราบในทีEเปิดเผย
ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีEผูบ้รหิารทอ้งถิEนเสนอผลการตดิตามและประเมนิผลดงักลา่วและตอ้งปิดประกาศโดย
เปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสบิวนั  โดยอยา่งน้อยปีละสองครั Oงภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคมของทุก
ปี  ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน (ฉบบัทีE ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๘  ขอ้ ๑๔ (๕)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผังขั้นตอนการดำเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

       ประกาศผลการติตดามและประมเนผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ่

ผู้บริหารท้องถิ่น 

ดำเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา 
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 คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลตําบลห้วยยางขาม  ได้
กาํหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลตาํบลหว้ยยาง
ขาม โดยอาศยัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยและคูม่อืของกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิEน  ดงันีO     

Ø  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีEสุด ทีE มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวนัทีE  ๒๒  พฤศจกิายน  
๒๕๕๖  เรืEอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทําและประสานแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องคก์รปคกรงสว่นทอ้งถิEน   

Ø  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีEสุด ทีE มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวนัทีE ๒ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๘  
เรืEอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน      

Ø  หนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีEสดุ ทีE มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัทีE ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรืEอง  
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถิEนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน   

Ø  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีEสุด ทีE มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวนัทีE ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรืEอง  ซกัซ้อมแนวทางการจดัทําและประสานแผนพฒันาท้องถิEนสีEปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน (ฉบบัทีE ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

Ø  คู่มอืการตดิตามและประเมนิผลการจดัทําและแปลงแผนไปสู่การปฏบิตัขิององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิEน (โดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิEนรว่มกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ 

 

ตามหนงัสอืกระทรวงมหาดไทยและคู่มอืดงักล่าวคณะกรรมการจงึไดก้ําหนดกรอบและแนวทางในหาร
ตดิตามและประเมนิผล  ดงันีO 

๕.๑  กรอบเวลา (time & timeframe)  ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)  
ความก้าวหน้า  (progress)  ประสิทธิภาพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  ผลลัพธ์และ
ผลผลิต (outcome and output)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process 
evaluation)  มรีายละเอยีดดงันีO 

(๑)  กรอบเวลา (time & timeframe) 
   การดําเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาทีEกําหนดเอาไว้ในแผนการดําเนินงาน

หรอืไม ่ และเป็นหว้งเวลาทีEดาํเนินการเหมาะสมต่อถกูตอ้งหรอืไม ่ มคีวามลา่ชา้เกดิขึOนหรอืไม ่   
(๒)  ความสอดคล้อง (relevance) 

มคีวามสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิแผนการบรหิารราชการ
แผน่ดนิ  ยทุธศาสตรป์ระเทศ  คา่นิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรฐับาล  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะ
รกัษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEนในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอําเภอ  แผนพฒันาตําบล แผน

๕.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
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ชมุชน  แผนเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิEน (ดา้นการเกษตรและแหลง่นํOา)  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  จุดมุง่หมายเพืEอการ
พฒันา  แนวทางการการพฒันา นโยบายผูบ้รหิาร  รวมทั Oงปัญหา  ความตอ้งการของประชาคมและชมุชน  

(๓)  ความพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพฒันาเป็นโครงการทีEมคีวามจําเป็นต่อประชาชนในชุมชน  

สามารถแก้ไขปัญหาทีEเกิดขึOนได้ในชุมชน และสามารถดําเนินการได้ตามอํานาจหน้าทีEของท้องถิEน  โดย
คาํนึงถงึงบประมาณของทอ้งถิEน   

 
 
 

(๔)  ความก้าวหน้า  (Progress)  
พจิารณาถงึความกา้วหน้าในอนาคตของทอ้งถิEน  โดยพจิารณา 
๑)  ด้านโครงสร้างพืEนฐาน 

มีโครงสร้างพืOนฐานทีEดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  
ประชาชนมีนํO าใช้ในการอุปโภค-บรโิภคทุกครวัเรอืน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครวัเรอืน และมีไฟฟ้า
สาธารณะครบทุกจุด  มแีหลง่นํOาในการเกษตรพอเพยีง   

๒)  ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต 
เด็กได้ร ับการศึกษาบั OนพืOนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส ์ 

ผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการดูแลอย่างทั Eวถงึกลุ่มอาชพีมคีวามแขง้แขง็  โรคตดิต่อ  โรคระบาด  โรคอุบตัใิหม่ลดลง  
สภาพความเป็นอยูด่ขี ึOน  มทีีEอยูอ่าศยัทีEมสีภาพมั Eนคงแขง็แรง  ประชาชนมสีขุภาพรา่งกายแขง็แรง 

๓)  ด้านการจดัระเบียบชมุชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 
ประชาชนไดร้บัความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  ชุมชนปลอดยาเสพตดิ  

ปลอดการพนนั  อบายมขุ  การทะเลาะววิาท            
๔)  ด้านเศรษฐกิจ พาณิชยกรรมและการท่องเที'ยว 

  มกีารขยายตวัทางเศรษฐกจิ  การพาณิชยกรรมเพิEมมากขึOน มกีารท่องเทีEยว
ในทอ้งถิEนเพิEมมากขึOน  ประชาชนมรีายไดเ้พิEมขึOนและเพยีงพอในการดาํรงชวีติ   

๕)  ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม 
  ทรพัยากรธรรมชาติไม่ถูกทําลาย  สภาพแว้ดล้อมในชุมชนดขีึOน ปราศจาก

มลภาวะทีEเป็นพษิ ขยะในชมุชนลุดลงและถกูกาํจดัอยา่งเหมาะสม  ปรมิาณนํOาเลยีลดลง  การระบายนํOาดขีึOน     
๖)  ด้านศิลปะ  วฒันธรรม  จารีตประเพณีและภมิูปัญญาท้องถิ'น 

ศลิปะ  วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิEนทอ้งถิEนยงัคงอยู่และ
ไดร้บัการส่งเสรมิอนุรกัษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เดก็และเยาวชนในทอ้งถิEนมจีติสํานึก เกดิความตระหนัก 
และเขา้มามสีว่นรว่มในการอนุรกัษ์ ฟืOนฟู และสบืสานภมูปัิญญาและคุณคา่ความหลากหลายทางวฒันธรรม ทั Oง
ทีEเป็นชีวิต ค่านิยมทีEดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั Oงได้เรยีนรู้ความสําคญั รู้จกัวถิีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของ
ประวตัศิาสตรใ์นทอ้งถิEน ความเป็นมาและวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิEน อนัจะสรา้งความภูมใิจและจติสาํนึก
ในการรกัษาวฒันธรรมประเพณีของทอ้งถิEนสบืไป 

(๕)  ประสิทธิภาพ (efficiency) 
  ตดิตามและประเมนิโครงการทีEดําเนินการว่าสามารถดําเนินการไดบ้รรลุวตัถุประสงค์

หรอืไม่  มผีลกระทบเกดิขึOนหรอืไม่  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจหรอืไม่  การดําเนินโครงการสามารถ
แก้ไขปัญหาของชุมชนได้หรอืไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยดัและคุ้มค่า ทรพัย์สนิของ เช่น วสัดุ  
อุปกรณ์  ครภุณัฑ ์ถกูใชไ้ปอยา่งคุม้คา่  มกีารบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม  มกีารปรบัปรงุหรอืไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
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  ประชาชนมคีวามพงึพอใจมากน้อยเพยีงใด  ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รบัการ
แกไ้ขหรอืไม ่ มผีลกระทบต่อประชาชนในชมุชนหรอืไม ่  

(๗)  ผลลพัธแ์ละผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน  ไดร้บัอะไรจากการดําเนินโครงการขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล 

ซึEงสง่ผลไปถงึการพฒันาจงัหวดั  ภมูภิาคและระดบัประเทศ        
(๘)  การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสงัคมและหน่วยงานทีEเกีEยวข้อง  โดย
พจิารณาถงึผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน  สงัคม  สภาพแวดลอ้ม  สิEงแวดลอ้ม  ธรรมชาต ิ เศรษฐกจิ วา่
มผีลกระทบเกดิขึOนอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมนิผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

๕.๒  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของท้องถิ'น 
 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ดาํเนินการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทอ้งถิEน  

ในระดบัชุมชนและทั Oงในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน  และรวมทั Oงตําบล  อําเภอ  เนืEองจากในเขตองคก์าร
บรหิารส่วนตําบลนั Oนมหีมู่บา้นทีEบางส่วนหรอืและส่วนใหญ่อยู่ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลและเขต อปท.
ขา้งเคยีง  ซึEงมปีฏสิมัพนัธซ์ึEงกนัและกนักบัสภาพแวดลอ้มภายใตส้งัคมทีEเป็นทั Oงระบบเปิดมากกว่าระบบปิดใน
ปัจจุบนั โดยการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มเป็นการวเิคระหส์ภาพแวดลอ้มทั Oงภายนอกและภายใน  ดงันีO  

(๑)  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 
  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ดาํเนินการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มลูจากสภาพแวดลอ้มภายนอกทีEมผีลกระทบต่อ
ท้องถิEน  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลย ี การเมอืง  กฎหมาย  สงัคม  สิEงแวดล้อม  วเิคราะห์เพืEอให้เกิด
การบูรณาการ (integration) ร่วมกนักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน  หน่วยงานราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ  การ
วเิคราะหส์ภาพภายนอกนีO เป็นการระบุถงึโอกาสและอุปสรรคทีEจะตอ้งดาํเนินการและแกไ้ขปัญหาทีEเกดิขึOน 

(๒)  การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน   
เป็นการตรวสอบ ประเมนิและกรองปัจจยัหรอืขอ้มูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิEน 

ปัจจยัใดเป็นจุดแขง็หรอืจุดอ่อนทีEองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนจะแสวงหาโอกาสพฒันาและหลกีเลีEยงอุปสรรคทีE
อาจจะเกดิขึOนได ้ ซึEงการตดิตามและประเมนิผลโดยกําหนดใหม้กีารวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  สามารถ
ทาํไดห้ลายแนวทาง  เชน่  การวเิคราหห์ว่งโซ่แหง่คณุคา่ภายในทอ้งถิEน (value-chain analysis)  การวเิคราะห์
ปัจจยัภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวเิคราะห์  ตราวจสอบ  ตดิตามองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิEนเพืEอวเิคราะหถ์งึจุดแขง็และจุดอ่อน   

๕.๓  การติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยยางขาม  
Ø  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕� – ๒๕๖�) รวมทั OงทีE

เปลีEยนแปลง  
Ø  ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั OงทีEเปลีEยนแปลง 

และเพิEมเตมิ   
๕.๔  ดําเนินการตรวจสอบในระหว่างการดําเนินโครงการพฒันาและกจิกรรมทีEดําเนินการจรงิทั Oงหมด

ในพืOนทีEขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEนประจาํปีงบประมาณนั Oน  วา่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายทีEตั Oงไวห้รอืไม ่
๕.๕  สรปุผลการดาํเนินโครงการในแผนพฒันา   
๕.๖  สรปุผลการประเมนิความพงึพอใจ  
๕.๗  เปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงานในปีทีEผา่นมาละปีปัจจบุนั 
๕.๘  เสนอแนะความคดิเหน็ทีEไดจ้ากการตดิตามและประเมนิผล 

 
 ๖.  ระเบียบ  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
 



~ ๑๐ ~ 
 
 
 ระเบยีบ วธิใีนการตดิตามและประเมนิผล วงธิกีารในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา  ซึEงต้อง
กาํหนดวธิกีารตดิตามและประเมนิ  กาํหนดหว้งเวลาในการตดิตามและประเมนิผล  โดยมอีงคป์ระกอบทีEสาํคญั  
๒  ประการ  ดงันีO 

๖.๑  ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  ระเบยีบวธิใีนการตดิตามและประเมนิผล
แผนพฒันา  มอีงคก์ระกอบ  ๔  ประการ  ดงันีO 
  (๑)  ผู้ เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้ร ับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิEน  ผู้มีส่วนเกีEยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholders) ในทอ้งถิEน  ผูร้บัผดิชอบโครงการ   
 
  (๒)  ขั Eนตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอยีดตามหวัขอ้ทีE ๓ ขา้งตน้) 
  (๓)  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการต้องดําเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึEงได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บรหิารท้องถิEน เพืEอให้ผู้บรหิารท้องถิEนเสนอต่อสภาท้องถิEน และ
คณะกรรมการพฒันาท้องถิEน  พร้อมทั Oงประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาให้ประชาชนใน
ทอ้งถิEนทราบในทีEเปิดเผยภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัรายงานผลและเสนอความเหน็ดงักล่าวและตอ้งปิดประกาศ
ไวเ้ป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่สามสบิวนัโดยอยา่งน้อยปีละสองครั Oงภายในเดอืนเมษายนและภายในเดอืนตุลาคม
ของทุกปี โดยสามารถตดิตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดอืนได ้ ดงันีO 

รายไตรมาส 
  (๑)  ไตรมาสทีE  ๑ (เดอืน  ตุลาคม – ธนัวาคม)  

(๒)  ไตรมาสทีE  ๒   (เดอืน  มกราคม – มนีาคม) 
  (๓)  ไตรมาสทีE  ๓   (เดอืน  เมษายน – มถุินายน)  

(๔)  ไตรมาสทีE  ๔   (เดอืน  กรกฎาคม – กนัยายน) 
ระยะ  ๖  เดือน 

  (๑)  เดอืน  ตุลาคม  –  มนีาคม         
   (๒)  เดอืน  เมษายน – กนัยายน   

 

(๔)  เครื'องมือ  อนัไดแ้ก่   
เครืEองมอื  อุปกรณ์  สิEงทีEใชเ้ป็นสืEอสําหรบัการตดิตามและประเมนิผล เพืEอใชใ้นการ

รวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาทีEไดก้ําหนดขึOน  ซึEงมผีลต่อการพฒันาท้องถิEน  ขอ้มูลดงักล่าวเป็นไดท้ั Oงขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ  และขอ้มลูเชงิคุณภาพ  มคีวามจําเป็นและสาํคญัในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ทีEไดร้บัจาก
แผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบตดิตามและประเมนิผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันา
เพืEอความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ  แบบตวับ่งชีOของการปฏบิตังิาน  แบบบนัทกึขอ้มูล  แบบ
รายงาน  เพืEอนําไปวเิคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสมัฤทธิOโดยรูปแบบต่างๆ ทีEสอดคล้องกบับรบิทของ
ทอ้งถิEน   

(๕)  กรรมวีธี  อนัไดแ้ก่  
  เป็นเป็นวธิกีารตดิตามและประมนิผล จะตอ้งศกึษาเอกสารทีEเกีEยวขอ้งกบัยุทธศาสตร ์ 

ซึEงเป็นการตรวจดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ ทีEเป็นทรพัยส์นิขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิEน  ทีEเกีEยวขอ้งกบัการ
พฒันาทอ้งถิEน  โดยดําเนินตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  อนัไดแ้ก่แผนพฒันา  แผนการดําเนินการ  เทศ
บญัญัติงบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสญัญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการดําเนินโครงการ  
ทรพัยส์นิต่างๆ มอียู่จรงิหรอืไม่  สภาพของทรพัยส์นินั Oนเป็นอย่างไร อนัไดแ้ก่  ครุภณัฑ ์ ทีEดนิและสิEงก่อสรา้ง  



~ ๑๑ ~ 
 
กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพืEอตรวจดูว่าดําเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์และได้รบัผลตามทีEตั Oงไวห้รอืไม ่
โดยการเกบ็ขอ้มลู วเิคราะหข์อ้มลู (data analysis)  

๖.๒  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
(๑)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   

ดําเนินการออกแบบการตดิตามประเมนิผล  เริEมจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  การนํา
ขอ้มลูมาวเิคราะห ์ เปรยีบเทีEยบ  การคน้หาผลกระทบของการดําเนินโครงการ ผลกระทบต่อองคก์รสอบถาม
ขอ้มลูจากผูร้บัผดิชอบโครงการ  นํามาวเิคราะหปั์ญหา  สรปุผลเสนอแนะการแกไ้ขปัญหา   

(๒)  วิธีการเกบ็รวมรวมข้อมลูการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
โดยดําเนินการเกบ็ขอ้มลูจากแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  แผนพฒันสามปี  แผนการ

ดาํเนินการ  เทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบกิจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบยีนทรพัยส์นิ  เอกสารการ
ดาํเนินโครงการจากผูร้บัผดิชอบโครงการ  ลงพืOนทีEตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพืOนทีE 

 
   

     
 สิEงทีEจะทําให้การติดตามและประเมินผลมีประสทิธิภาพก็คือเครืEองมือทีEใช้ในการดําเนิการติดตาม
ประเมนิผลตามทีEกลา่วไปแลว้ในระบยีบวธิกีารตดิตามและประเมนิผล  คณะกรรมการไดพ้จิารณาเครืEองมอืทีEใช้
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  ดงันีO   

๗.๑  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชีEในการปฏิบติังาน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีEสุด ทีE มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัทีE ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรืEอง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัทําและประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิEนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน   
   (๒)  แบบอื'นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ'น  ดงันีE  

แบบที'  ๑  แบบการกาํกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองสว่น 
    ทอ้งถิEน 

แบบที'  ๒  แบบตดิตามผลการดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิEน 
แบบที'  ๓/๑  แบบประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร ์

(๓)  ข้อมลูในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๗.๒  การประเมินผลในเชิงคณุภาพ   

เครืEองมอืทีEใช้  คอืแบบสํารวจความพงึพอใจ ในการวดัผลเชงิคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึEงการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลในภาพรวม  โดยเครืEองมอืทีEใชใ้นการประเมนิความพงึพอใจ  มดีงันีO 

แบบที'  ๓/๒  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบรหิาร
สว่นตาํบลในภาพรวม 
แบบที'  ๓/๓  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการดาํเนินงานขององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลตาํบลหว้ยยางขามในแต่ละยทุธศาสตร ์
แบบที'  ๓/๔  แบบประเมนิความพงึพอใจของผูร้บับรกิารในงานบรกิารขององค์การ

บรหิารสว่นตาํบล 
               ตาํบลหว้ยยางขาม (ใหห้น่วยงานภายนอกดาํเนินการ) 

๗.๓  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   
กาํหนดใหผู้ร้บัผดิชอบโครงการเป็นผูร้บัผดิชอบดาํเนินการตดิตามโครงการโดยผูร้บัผดิชอบ

โครงการอาจมอบหมายใหบุ้คคล หรอื คณะกรรมการ  หรอื คณะทาํงาน  กาํหนดแบบและวธิกีารตดิตามและ
ประเมนิไดต้ามความเหมาะสม และสรปุปัญหา-อุปสรรค  ขอ้เสนอแนะหรอืแสดงความคดิเหน็ 

๗.  เครือ่งมือท่ีใช้ในการตดิตามและประเมินผล 
 



~ ๑๒ ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๑)  ทาํใหรู้ว้า่การนํานโยบายไปปฏบิตัมิสีมรรถภาพในการจดัการและบรหิารมากน้อยเพยีงใด 
๒)  เห็นจุดสําคญัทีEจะต้องปรบัปรุงแก้ไขอย่างชดัเจน  ทั Oงวตัถุประสงค์ของแผนงาน  ขั Oนตอนการ

ปฏบิตั ิ ทรพัยากรทีEตอ้งใช ้ชว่งเวลาทีEจะตอ้งกระทาํใหเ้สรจ็  ซึEงจะทาํใหแ้ผนงานมคีวามเหมาะสมต่อการนําไป
ปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพยิEงขึOน 

 
 
๓)  ทําใหท้ราบว่าจะต้องเปลีEยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างใหเ้หมาะสม  ระดบัการเปลีEยนแปลงมาก

น้อยแค่ไหน  การเปลีEยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาท ิ เช่น  การเปลีEยนแปลงวตัถุประสงค์
บางสว่น การเปลีEยนแนวทางการปฏบิตั ิ หรอืการเปลีEยนแปลงหน่วยงานทีEรบัผดิชอบการนําโครงกาไปปฏบิต ิ
เป้นตน้ 

๔)  ทําใหท้ราบว่ามาตรการหรอืกจิกรรมทีEใชอ้ยู่มขีอ้บกพร่องอะไรบา้ง  ขอ้บกพรอ้งดงักล่าวเกดิจาก
สาเหตุอะไร  เพืEอนํามาประมวลผลเพืEอแสวงหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุงมาตรการใหม่ใหเ้หมาะสมต่อการนําไป
ปฏบิตัใิหบ้รรลุวตัถุประสงคย์ิEงขึOน 

๕)  ทําใหท้ราบว่าขั Oนตอนใดบา้งทีEมปัีญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั Oนเกดิจากสาเหตุอะไร  
เมืEอทราบขอ้มลูทั Oงหมด  การประเมนิผลจะเป็นเครืEองมอืสาํคญัในการปรบัปรุงขั Oนตอนการทาํงานของแผนงาน
ใหม่คีวามกระจา่งชดั  เพืEอขจดัปัญหาาอุปสรรคทีEเกดิขึOนในแต่ละขั Oนตอนใหห้มดไป 

๖)  ทําให้ทราบว่าแผนงานทีEนําไปปฏบิตมิจุีดแขง็ (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนทีEพบเกดิจากสาเหตุอะไรและจะแกไ้ขไดอ้ยา่งไร  เมืEอไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูครบถว้นแลว้ ผลการ
วเิคราะหจ์ะนําไปสูก่ารพฒันาแผนงานใหม้คีวามเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพยิEงขึOน 

๗)  ทําใหผู้ใ้หก้ารสนับสนุนการนําโครงการไปปฏบิตัแิละผูส้นับสนุนการประเมนิผลทราบผลของการ
นํานโยบายไปปฏิบตัิบรรลุวตัถุประสงค์เพียงใด  มปัีญหาอุปสรรคทีEจะต้องปรบัปรุงแก้ไขโครงการหรอืไม ่  
(ผูส้นับสนุนทางการเงนิม ี ๒ ส่วน  คอื ส่วนแรก คอื ผูส้นับสนุนการเงนิแก่โครงการ เพื =อใหก้ารนําโครงการไป
ปฏบิตัปิระสบผลสาํเรจ็  และส่วนที =สอง  คอื ผูใ้หก้ารสนับสนุนทางการเงนิเพื =อทําการประเมนิผลโครงการ  ทั Iง
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนการนําโครงการไปปฏบิตัแิละผูส้นบัสนุนทางการเงนิ  เพื =อทาํการประเมนิผลต่างๆ)      

๘)  การประเมนิจะชีOใหเ้หน็วา่แนวความคดิรเิริEมใหมใ่นการแกไ้ขปัญหาของทอ้งถิEนประสบความสาํเรจ็
ตามวตัถุประสงคท์ีEกําหนดไวเ้พยีงใด มปัีญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอย่างไรบา้ง และปัญหาอุปสรรค
เหลา่นีOไดป้ผลเพยีงใด  และหรอืจะตอ้งปรบัปรงุในสว่นใดบา้ง       

๘.  ประโยชน์ของการตดิตามและประเมินผล  
 



~ ๑๓ ~ 
 

๙)  การประเมนิจะทําใหเ้กดิความกระจ่างชดัว่าโครงการใดทีEนําไปปฏบิตัแิลว้ไดผ้ลดสีมควรจะขยาย
โครงการใหค้รอบคลุมกวา้งขาวยิEงขึOนหรอืโครงการใดมปัีญหาอุปสรรคมากและไมส่อดคลอ้งกบัการแกไ้ขปัญหา
ของสงัคมควรจะยตุโิครงการเสยีเพืEอลดความสญูเสยีใหน้้อยลง  หรอืในกรณีทีEมโีครงการทมีลีกัษณะแขง่ขนักนั
การประเมนิผลจะทาํใหท้ราบวา่โครงการใดมปีระสทธิภิาพในการแกไ้ขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนบัสนุน
ใหด้าํเนินการต่อไป สว่นโครงการทีEไมป่ระสบความสาํเรจ็ หรอืใหผ้ลตอบแทนน้อยกวา่มาก กค็วรยกเลกิทิOงเสยี   

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

๑)  นายชม  หอมนาน   สมาชกิสภาทอ้งถิEน   ประธานกรรมการ 
๒)  นายไสว  เจมิเฉลมิ   รองประธานสภาทอ้งถิEน            กรรมการ 
๓)  นายมนสั  ทนทาน สมาชกิสภาทอ้งถิEน   กรรมการ    
๔)  นายเสาร ์ สมศร ี   ผูแ้ทนประชาคมทองถิEน   กรรมการ 
๕)  นายคณู  เทพจนัท ี   ผูแ้ทนประชาคมทอ้งถิEน   กรรมการ 
๖)  นายสเุทพ  เครอือนิทร ์     ผูอ้าํนวยการโรงเรยีนบา้นยางขาม  กรรมการ 
๗)  นายวรกร  เกษตรการณุย ์  เกษตรประจาํตาํบลหว้ยยางขาม  กรรมการ 
๘)  นายราชภฏั  ไชยยะ ผูท้รงคณุวฒุ ิ    กรรมการ 
๙)  นายประทวน  ทานะ   ผูท้รงคณุวฒุ ิ    กรรมการ 
๑๐) นายปณต  ศรวีงษ์   ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  กรรมการ 
๑๑) นางมธัฌมิา บวัยอ้ย   หวัหน้าสาํนกัปลดั                  เล ข า นุ ก า ร /

กรรมการ 
๑�) นายยทุธพงษ์  คาํแดง  นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน          ผูช้ว่ยเลขานุการ 
 
    ********************************** 

๙.  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 



~	๑๔	~	
ส่วนที' ๒ 

 
 
 

ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันานั 3น  จะตอ้งตดิตามและประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนวา่  
มคีวามสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตร์
ประเทศ  ค่านิยมหลกัของคนไทย  นโยบายของรฐับาล  ยุทธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบล
แห่งชาต ิ(คสช.) ยุทธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดั  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิRนในเขตจงัหวดั  แผนพฒันาอําเภอ  แผนพฒันาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกจิ
พอเพยีงทอ้งถิRน (ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ3า)  วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  จุดมุง่หมายเพืRอการพฒันา  แนวทางการ
การพฒันา นโยบายผุ้บรหิาร  รวมทั 3งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์
ดงักลา่วมรีายละเอยีดดงันี3 
 
 
 
๑.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที' ๑๒   

เนืRองดว้ยในการจดัทาํแผนพฒันาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ แต่ทั 3งนี3  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับทีR ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ3นสุดลงและการจดัทํา
แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัทีR ๑๒  อยู่ระหว่างการดําเนินการและยงัไม่ประกาศใช ้แต่ได้
กําหนดทศิทางของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัทีR ๑๒  เอาไวแ้ลว้  ซึRงทศิทางของแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัทีR ๑๒ มรีายละเอยีดดงันี3  

Ø  กรอบแนวคิดและหลกัการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับทีR ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยงัคงประสบสภาวะแวดลอ้มและบรบิทของการเปลีRยนแปลงต่างๆ ทีRอาจก่อใหเ้กดิความเสีRยงทั 3ง
จากภายในและภายนอกประเทศ อาท ิกระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ีความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ  การเขา้
สู่ส ังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติทีRรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั 3งเศรษฐกิจ สงัคม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้มของประเทศในปัจจุบนัทีRยงัคงประสบปัญหาในหลายดา้น เช่น ปัญหาผลติ
ภาพการผลติความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศกึษา ความเหลืRอมลํ3าทางสงัคม เป็นต้น ทําให้การ
พฒันาในชว่งแผนพฒันาฯ ฉบบัทีR ๑๒ จงึจาํเป็นตอ้งยดึกรอบแนวคดิและหลกัการในการวางแผนทีRสาํคญั ดงันี3  

(๑)  การน้อมนําและประยกุตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
(๒)  คนเป็นศนูยก์ลางของการพฒันาอยา่งมสีว่นรว่ม  
(๓)  การสนบัสนุนและสง่เสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ  
(๔)  การพฒันาสูค่วามมั Rนคง มั Rงคั Rง ยั Rงยนื สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

โดยมแีนวทางการพฒันา  ดงันี3 
๑)  การยกระดบัศกัยภาพการแข่งขนัและการหลดุพ้นกบัดกัรายได้ปานกลางสู่รายได้สงู 
๒)  การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยัและการปฏิรปูระบบเพื'อสร้างสงัคมสงูวยัอย่างมีคณุภาพ 
๓)  การลดความเหลื'อมลํTาทางสงัคม 
๔)  การรองรบัการเชื'อมโยงภมิูภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอย่างเป็นมิตรกบัสิ'งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผน่ดินที'มีประสิทธิภาพ. 
 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร ์



~	๑๕	~	
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผน่ดิน   
รฐับาลมนีโยบายทีRจะพฒันาการเมอืงของประเทศไปสูก่ารปกครองระบอบประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม

ของประชาชน  เพืRอเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพทิกัษ์สทิธขิองตนได้เพิRมมากขึ3น  
รวมทั 3งจะมุ่งเพิRมประสทิธภิาพ  สรา้งความโปร่งใส  และขจดัการทุจรติในการบรหิารราชการแผ่นดนิและการ
ใหบ้รกิารประชาชน  ทั 3งนี3  เพืRอสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมและเอื3อต่อการพฒันาประเทศทั 3งในปัจจุบนัและ
อนาคต  ซึRงนโยบายการบรหิารราชการแผน่ดนิทีRเกีRยวขอ้งกบัการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิRน ดงันี3 
 นโยบายที'  ๑  นโยบายเร่งด่วนที'จะเริ'มดาํเนินการในปีแรก     
 นโยบายที'  ๒  นโยบายความมั 'นคงแห่งรฐั     
 นโยบายที'  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที'  ๔  นโยบายสงัคมและคณุภาพชีวิต      
 นโยบายที'  ๕  ที'ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิ'งแวดล้อม      

นโยบายที'  ๖  วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจยั และนวตักรรม  
 นโยบายที'  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที'  ๘  การบริหารกิจการบา้นเมืองที'ดี  
  

๓.  ยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดทําขึ3นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ

ปลดักระทรวงหรอืเทยีบเท่า วาระพเิศษ  เมืRอวนัทีR ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตนั พทัยา จงัหวดั
เพืRอร่วมกนัวางยุทธศาสตร์ วสิยัทศัน์ เป้าหมายและแนวทางในการทํางานร่วมกนัในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็น
กรอบ ในการจดัทํางบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลีRยนความเหน็เกีRยวกบัภาพรวมของการทํางานทีR
ผ่านมา ซึRงเดมิประกอบดว้ย ๔ ยุทธศาสตร ์๒๘ ประเดน็หลกั ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมทั 3งไดม้กีารบูร
ณาการ ร่วมกบัยุทธศาสตรก์ารเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชงิปฏบิตักิารการ
เขา้สู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั 3งทีR ๒ เมืRอวนัทีR ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบญัชาการ 
ทาํเนียบ เพืRอเตรยีมความพรอ้มของหน่วยงานทีRเกีRยวขอ้งในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ซึRงเดมิประกอบดว้ย ๘ 
ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลกั ๗๙ แนวทางการดําเนินการ เพืRอเป็นกรอบการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยม ีรายละเอยีดดงันี3    

 
วิสยัทศัน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนั คนไทยอยู่ดีกินดี มีสขุและเป็นธรรม”   
หลกัการของยทุธศาสตร ์   

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดลุ  และการพฒันาอย่าง
ยั 'งยืน”    

วตัถปุระสงค ์ 
๑)  รกัษาฐานรายไดเ้ดมิ และสรา้งรายไดใ้หม ่    
๒)  เพิRมประสทิธภิาพของระบบการผลติ (ตอ้งผลติสนิคา้ไดเ้รว็กวา่ปัจจบุนั)     
๓)  ลดตน้ทุนใหก้บัธุรกจิ (ดว้ยการลดตน้ทุนคา่ขนสง่และโลจสิตกิส)์     

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร ์    
๑)  การเพิRมรายไดจ้ากฐานเดมิ    
๒)  การสรา้งรายไดจ้ากโอกาสใหม ่    
๓)  การลดรายจา่ย     



~	๑๖	~	
๔)  การเพิRมประสทิธภิาพในการแขง่ขนั    
 
 

ยทุธศาสตร ์ ประกอบดว้ย ๔  ยทุธศาสตร ์ดงันี3 
ยุทธศาสตรที์'  ๑  :  การเพิRมขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพืRอหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการ
ดาํเนินการ    

ยทุธศาสตรที์'  ๒  :  การลดความเหลืRอมลํ3า (Inclusive Growth) ประกอบดว้ย ๘ ประเดน็หลกั 
๒๐ แนวทางการดาํเนินการ    

ยุทธศาสตรที์'  ๓  :  การเตบิโตทีRเป็นมติรต่อสิRงแวดลอ้ม (Green Growth) ประกอบดว้ย  ๕ 
ประเดน็หลกั  ๑๑  แนวทางการดาํเนินการ   

ยทุธศาสตรที์'  ๔  :  การสรา้งความสมดุลและปรบัระบบบรหิารจดัการ (Internal process) 
ประกอบดว้ย  ๘ ประเดน็หลกั  ๑๕ แนวทางการดาํเนินการ 

 

๔.  ค่านิยมหลกัของคนไทย   
ค่านิยมหลกัของคนไทย เพื'อสร้างสรรคป์ระเทศไทยให้เข้มแขง็  มีทั Tงหมด ๑๒ ประการ  ดงันีT  
๑)  มคีวามรกัชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ ซึRงเป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจุบนั 
๒)  ซืRอสตัย ์ เสยีสละ  อดทน  มอุีดมการณ์ในสิRงทีRดงีามเพืRอสว่นรวม 
๓)  กตญั� ู ต่อพอ่แม ่ ผูป้กครอง  ครบูาอาจารย ์
๔)  ใฝ่หาความรู ้ หมั Rนศกึษา  เลา่เรยีน  ทางตรงและทางออ้ม 
๕)  รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
๖)  มศีลีธรรม  รกัษาความสตัย ์ หวงัดต่ีอผูอ้ืRน  เผืRอแผแ่ละแบง่ปัน 
๗)  เขา้ใจ  เรยีนรู ้ การเป็นประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุทีRถกูตอ้ง 
๘)  มรีะเบยีบวนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ่ 
๙)  มสีต ิ รูต้วั  รูค้ดิ  รูท้าํ  รูป้ฏบิตั ิตามพระราชดาํรสัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
๑๐) รูจ้กัดํารงตนอยู่โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามพระราชดํารสัของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยู่หวัรูจ้กัอดออมไวใ้ชเ้มืRอยามจําเป็น  มไีวพ้อกนิพอใช ้ ถ้าเหลอืกแ็จกจ่าย จําหน่าย  และขยายกจิการ 
เมืRอมคีวามพรอ้มโดยภมูคิุม้กนัทีRด ี

๑๑) มคีวามเขม้แขง็ทั 3งร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพต่้ออํานาจฝ่ายตํRาหรอืกเิลส มคีวามละอาย เกรง
กลวัต่อบาปตามหลกัของศาสนา 

๑๒) คาํนึงถงึผลประโยชน์ของสว่นรวม  และต่อชาต ิ มากกวา่ผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรฐับาล   

๕.๑  นโยบายหรือยทุธศาสตรป์ระชารฐั 
      พลเอกประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีไดก้ําหนดนโยบายหรอืยุทธศาสตรป์ระชารฐัขึ3นเพืRอ

เป็นแนวนโยบายในการสรา้งความสามคัครีวมพลงัของผูค้นในสงัคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กนัใคร
ออกไปจากสงัคมอกีทั 3งยงัเป็นสานึกและหน้าทีRทีRคนไทยทุกคนจะตอ้งร่วมมอืกนัในการปกป้องแผ่นดนิแม่จาก
ภยนัตรายทั 3งปวงและร่วมกนัพฒันาชุมชนท้องถิRนและประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหน้ามั Rนคงและยั Rงยนื ประสาน
พลงัการสรา้งชาตทิีRตอ้งเตบิโตแบบเศรษฐกจิฐานรากเพืRอใหเ้กดิความยั Rงยนื นโยบายหรอืยทุธศาสตร ์ประชารฐั 
จงึมแีนวคดิในเรืRองของความร่วมมอืร่วมใจของรฐัและประชาสงัคมเพืRอร่วมแกปั้ญหาเศรษฐกจิและขบัเคลืRอน
การพฒันาชาตทุิกมติทิีRเกดิขึ3นเพราะวา่ ประชารฐั เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นในการพฒันาประเทศทีRมี
รูปแบบเครอืข่าย โยงใยสมัพนัธ์กนัเสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบรหิารราชการ
แผน่ดนิยุคปัจจุบนัทีRเกดิจากการหล่อหลอมรวมพลงัของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเ่หล่า เหน็ไดจ้าก เพลงชาตไิทย



~	๑๗	~	
ซึRงมใีจความว่า “ประเทศไทยรวมเลอืดเนื3อชาตเิชื3อไทยเป็นประชารฐัไผทของไทยทุกส่วนอยู่ดํารงคงไวไ้ดท้ั 3ง
มวลดว้ยไทยลว้นหมายรกัสามคัค.ี..” 

 
 
 
๕.๒  นโยบายของรฐับาล พล.อ.ประยทุธ ์ จนัทรโ์อชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดงันีT  

๑)  การปกป้องและเชดิชสูถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
๒)  การรกัษาความมั Rนคงของรฐับาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลืRอมลํ3าของสงัคม และการสรา้งโอกาสเขา้ถงึบรกิารของรฐั 
๔)  การศกึษาและเรยีนรู ้การทะนุบาํรงุศาสนา  ศลิปวฒันธรรม 
๕)  การยกระดบัคณุภาพบรกิารดา้นสาธารณสขุและสขุภาพของประชาชน 
๖)  การเพิRมศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
๗)  การสง่เสรมิบทบาทและการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน 
๘)  การพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา

และนวตักรรม 
๙)  การรกัษาความมั Rนคงของฐานทรพัยากรและการสรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์กบัการใช้

ประโยชน์อยา่งยั Rงยนื 
๑๐)  การสง่เสรมิการบรหิารราชการแผน่ดนิทีRมธีรรมาภบิาล และการป้องกนัปราบปรามการ

ทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
๑๑)  การปรบัปรงุกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

๕.๓  ยทุธศาสตรแ์ละนโยบายของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยดึหลกันิตธิรรมในการปราบปรามลงโทษผูผ้ลติ ผูค้า้ผูม้ ี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิRนนํา
แนวนโยบายของรฐับาล/คสช. ไปปรบัใชต้ามอาํนาจหน้าทีR ดงันี3 

๑.๑)  สนับสนุน สง่เสรมิ หน่วยงานทีRเกีRยวขอ้งกบัการปราบปรามยาเสพตดิทุกหน่วย
ดําเนิน การปราบปรามและจบักุมผู้ผลติผู้ค้า ผู้นําเขา้ และส่งออกรวมทั 3งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลอืให้
ไดผ้ลอยา่งจรงิจงั 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีRดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานบรกิารทีRพกัอาศยัเชงิพาณิชย์สถานทีR  ทีRจดัให้มกีารเล่นบิลเลยีด สนุกเกอร์ รวมทั 3ง
โรงงานตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงานและสถานประกอบการมใิหเ้จา้ของหรอืผูป้ระกอบการปล่อยปละละเลยใหม้ี
การซุกซ่อนหรอืคา้ยาเสพตดิหากพบใหด้าํเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานทีR รบัผิดชอบนําผู้เสพยาเสพติดเข้ารบัการ
บาํบดัรกัษาโดยทนัท ีและตดิตามดแูลใหค้วามชว่ยเหลอืใหส้ามารถกลบัมามชีวีติอยา่งปกตสิขุ 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ้าหน้าทีRรฐัทีRมีส่วนเกีRยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดั พนักงานองค์การบรหิารส่วนตําบล พนักงานส่วนตําบล พนักงานเมอืงพทัยา 
ลูกจา้งประจําและพนักงานจา้ง) ทั 3งนี3 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิRน ยดึหลกั ผูเ้สพคอืผูป่้วยทีRต้องไดร้บัการ
บําบดัรกัษาใหก้ลบัมาเป็นคนดขีองสงัคม พรอ้มทั 3งมกีลไกตดิตามช่วยเหลอื อยา่งเป็นระบบ ดาํเนินการ อยา่ง
จรงิจงัในการป้องกนัปัญหาดว้ยการแสวงหาความรว่มมอืเชงิรุกกบัองคก์รภาครฐัต่างๆ ในการควบคุมและสกดั
กั 3นยาเสพตดิ สารเคม ีและสารตั 3งต้นในการผลติยาเสพตดิ ทีRลกัลอบเขา้สู่ประเทศภายใต้การบรหิารจดัการ
อยา่งบรูณาการและมปีระสทิธภิาพรวมทั 3งดาํเนินการป้องกนักลุม่เสีRยงและประชาชนทั Rวไปไมใ่หเ้ขา้ไปเกีRยวขอ้ง
กบัยาเสพตดิดว้ยการรวมพลงัทุกภาคสว่นเป็นพลงัแผน่ดนิในการต่อสูก้บัยาเสพตดิ 



~	๑๘	~	
๒)  มาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสรมิสรา้ง จติสานึกและค่านิยมใหก้บัเจา้หน้าทีRของรฐัยดึหลกัธรรมาภบิาลในการ
ปฏบิตัหิน้าทีRการปลูกจติสานึกค่านิยมคุณธรรมจรยิธรรมและสรา้งวนิัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลงัแผ่นดนิ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ จงึใหถ้อืปฏบิตัติามคาสั Rงคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิทีR  ๖๙/๒๕๕๗ เรืRอง 
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขการทุจรติประพฤตมิชิอบ ลงวนัทีR ๑๘ มถุินายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการ
ดาํเนินงานขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRนดงันี3 

๒.๑)  ทาํการสาํรวจ  ศกึษารปูแบบการกระ ทาํผดิในอาํนาจหน้าทีRของแต่ละหน่วยงาน
ทีRเกิดหรือน่าจะเกิดสมํRาเสมอกระบวนการขั 3นตอนใดทีRน่าจะเกิดการทุจริต ตําแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าทีRทีR
รบัผดิชอบและวธิกีารกระทาํผดิ 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวธิกีารแก้ไขลดโอกาสและป้องกนัการทุจรติในทุกขั 3นตอนทีRมี
ความเสีRยง 

๒.๓)  กาํหนดวธิดีาํเนินการทีRสามารถปฏบิตัใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมอยา่งจรงิจงักบัการ
กระทาผดิทีRปรากฏเหน็เป็นทีRประจกัษ์อยูโ่ดยทั RวไปทีRทาใหป้ระชาชนมคีวามรูส้กึวา่เจา้หน้าทีRไมด่าํเนินการใดๆ
เพราะรบัผลประโยชน์ 

๒.๔)  สํารวจและจดัทําขอ้มูลการกระทําผดิทีRเห็นเป็นทีRประจกัษ์ในพื3นทีRของแต่ละ
หน่วยงานพรอ้มทั 3งระบุตวัเจา้หน้าทีRผูร้บัผดิชอบ 

๒.๕)  จดัทาํขอ้มลูบุคคลนิตบุิคคลทีRไดร้บังานจดัซื3อจดัจา้งยอ้นหลงั  ๕  ปี 
๒.๖)  จดัทําขอ้มลูเรืRองทีRหน่วยงานรอ้งทุกขต่์อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดกีบัผูก้ระ 

ทําผิดตามอํานาจหน้าทีRของหน่วยงานนั 3นและยงัอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดงักล่าวมาจดัทํา
ยุทธศาสตร์หรอืแนวทางการพฒันาหรอืโครงการพฒันาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิRนเพืRอเป็น
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุจรติประพฤตมิชิอบ 

 

q. แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน s  
 ยทุธศาสตรท์ีR � พฒันาสภาพแวดลอ้มในการพฒันาการคา้ การลงทุน และโลจสิตกิสเ์ชืRอมอนุภมูภิาค

ลุม่นํ3าโขงและเตรยีมพรอ้มรบัความรว่มมอืประชาคมอาเซยีน 
 ยทุธศาสตรท์ีR � การสรา้งความเขม้แขง็และเพิRมประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตรเพืRอเพิRมมลูคา่สนิคา้เกษตรปลอดภยัทีRมศีกัยภาพ 

 ยทุธศาสตรท์ีR � พฒันาและสนบัสนุนการยกระดบัการพฒันาสงัคม การทอ่งเทีRยวเชงิอนุรกัษ์วฒันะรรม
และสขุภาพ เพืRอเป็นฐานการพฒันาชมุชนอยา่งยั Rงยนื 

 ยทุธศาสตรท์ีR � ดาํรงฐานทรพัยากรธรรมชาตทิีRอุดมสมบรูณ์ การบรหิารจดัการสิRงแวดลอ้มและพลงังาน
โดยการมสีว่นรว่มของชมุชนสูก่ารเป็นกลุม่จงัหวดัสเีขยีว 

 

 แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัพะเยา 

 ยทุธศาสตรท์ีR � สง่เสรมิการเกษตรปลอดภยั และการคา้ การลงทุน เพืRอเพิRมขดีความสามารถในการ
แขง่ขนั 

 ยทุธศาสตรท์ีR � สรา้งคณุคา่และพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 
 ยทุธศาสตรท์ีR � พฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้มอยา่งยั Rงยนื 
 ยทุธศาสตรท์ีR � สง่เสรมิความมั Rนคงภายในและตามแนวชายแดน 

t.ยทุธศาสตรข์ององคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น 
 t.uวิสยัทศัน์ (Vision) 



~	๑๙	~	
 ทอ้งถิRนน่าอยู ่ ชมุชนเขม้แขง็ แหลง่เกษตรปลอดภยั กา้วไกลสูอ่าเซยีน 
 พนัธกิจ (Mission) 
           1. พฒันาภมูทิศัน์ สภาพสงัคม ระบบเศรษฐกจิ โครงสรา้งพื3นฐาน  การทอ่งเทีRยว  การบรหิาร  และ
 และบรหิารจดัการ 
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม 
 2.สง่เสรมิและสนบัสนุนการศกึษา  ศาสนา  ศลิปวฒันธรรม  สขุภาพอนามยั สงัคมมคีวามปลอดภยั  
 สงัคมแหง่การชว่ยเหลอืเกื3อกลู 
 3.ผลผลติทางการเกษตรมคีวามปลอดภยั มมีลูคา่เพิRมขึ3น 
 4. พฒันาระบบการบรหิารบุคคลและการบรกิาร ทีRมคีณุภาพ และประสทิธภิาพภายใตป้ระชาคม 
 เศรษฐกจิอาเซยีน  
 
 จดุมุ่งหมาย ( Goals) 
 1.มเีศรษฐกจิทีRด ีพฒันาโครงสรา้งพื3นฐานทีR  ครอบคลุมทุกพื3นทีRมแีหลง่ทอ่งเทีRยวทีRสรา้งรายได ้

ใหก้บัประชาชน และมทีรพัยากรธรรมชาตทิีR สมดุล และยั Rงยนื  
 2. ประชาชนไดร้บัการบรกิารขั 3นพื3นฐาน เชน่ การศกึษา สาธารณสขุ ฯลฯ อยา่งทั Rวถงึและเทา่เทยีม 
 กนัสามารถดาํรงชวีติอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 
 3.พชื ผล ทางดา้นการเกษตรมคีวามปลอดภยัเหมาะสมกบัพื3นทีR และก่อใหเ้กดิรายไดท้ีRสงูขึ3น 
 4. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในการบรกิารทีRมคีณุภาพอยา่งทั Rวถงึ และเป็นธรรมเยาวชน นกัเรยีน  
 มคีวามพรอ้มภายใตป้ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
 
 t.s ยทุธศาสตร ์
  ยทุธศาสตรท์ีR � พฒันาระบบเศรษฐกจิ 
  ยทุธศาสตรท์ีR � พฒันาสงัคม การศกึษา การสาธารณสขุ ศาสนา และวฒันธรรม 
  ยทุธศาสตรท์ีR � บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม 
  ยทุธศาสตรท์ีR � รกัษาความมั Rนคงและความสงบเรยีบรอ้ย 
  ยทุธศาสตรท์ีR � สง่เสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  

 

t.| กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา 
  1.1 พฒันาโครงสรา้งพื3นฐาน เพืRอรองรบัการเปลีRยนแปลงและสนบัสนุน ระบบเศรษฐกจิ  
  การทอ่งเทีRยว การคา้และการลงทุน 
  1.2 พฒันาแหลง่นํ3า และบรหิารจดัการนํ3า เพืRอประชาชน 
  1.3 พฒันา สนบัสนุน และบรหิารจดัการแหลง่ทอ่งเทีRยว กจิกรรมการทอ่งเทีRยว อยา่งยั Rงยนื 
  �.� พฒันาองคค์วามรู ้ระบบการผลติแบบครบวงจร เพืRอเพิRมมลูคา่สนิคา้ทางการเกษตรและ
  เพิRมศกัยภาพการประกอบอาชพี รวมทั 3งดา้นการตลาดอยา่งมคีณุภาพ และมาตรฐานในระดบั
  สากล 
  �.� พฒันาศกัยภาพทุนทางสงัคม และสรา้งองคค์วามรูใ้หช้มุชนมภีมูติา้นทานกาํหนดวาระการ
  พฒันาเพืRอใหเ้กดิความเขม้แขง็ของชมุชน ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
  �.� การสง่เสรมิอนุรกัษ์ทาํนุบาํรงุศาสนา ศลิปะ วฒันธรรมประเพณี และภมูปัิญญาทอ้งถิRน 
  �.� สง่เสรมิและสนบัสนุนการจดัการการศกึษาทุกระดบั เพืRอพฒันาประชาชนในชมุชนและ 
 ทอ้งถิRน 
  �.� สง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน 
  �.� สง่เสรมิและสนบัสนุนระบบการจดัสวสัดกิารประชาชน กลุม่เป้าหมาย เพืRอสรา้ง 
  หลกัประกนัความมั Rนคง 



~	๒๐	~	
  �.� สง่เสรมิบุคลากรภาครฐั ประชาชน ใหม้ทีกัษะชวีติ ภายใตก้ารอยูร่ว่มกนัในประชาคม 
 อาเซยีน 
  �.� สง่เสรมิและพฒันาสขุภาวะในชมุชน 
  �.� อนุรกัษ์และการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม เพืRอความยั Rงยนื 
  �.� พฒันาศกัยภาพชมุชน เพืRอการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิRงแวดลอ้มอยา่งมี
  ประสทิธภิาพ 
  �.� สง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรของ อปท. เพืRอการสนบัสนุนการบรหิารจดัการ 
 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม 
  �.� ปกป้อง เทดิทนู สถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์และเสรมิสรา้งความปรองดอง 
 สมานฉนัทข์องคนในชาต ิ
  �.� ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความมั Rนคงภายในและตามแนวชายแดน 
  �.� เสรมิสรา้งความเขม้แขง็องคก์รประชาชนและพฒันาศกัยภาพดา้นความปลอดภยัในชวีติ
  และทรพัยส์นิ 
  4.4 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  �.� บรหิารจดัการองคก์ร ตามหลกัธรรมาภบิาล 
  �.� สง่เสรมิสนบัสนุนการสรา้งเวทเีรยีนรูแ้ละการมสีว่นรว่มของประชารฐั 
  �.� พฒันาสมรรถนะขององคก์ร และบุคลากรเพืRอการบรหิารจดัการทีRดแีละมปีระสทิธภิาพ 
  �.� สง่เสรมิสนบัสนุนการบรูณาการการทาํงานและพฒันาศกัยภาพขององคก์รปกครอง 
  สว่นทอ้งถิRน 
 
7.4 ความเชื'อมโยงยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

   ทอ้งถิRน ชมุชน และหน่วยงานในทอ้งถิRน มกีารบรหิารจดัการ การทาํงานแบบบรูณาการ

รว่มกนั ในการพฒันาชมุชน ทอ้งถิRน เป็นแหลง่ผลติโดยหลกัการเกษตรทีRเหมาะสม มคีวามปลอดภยั
และผลผลติทางการเกษตรทีRก่อใหเ้กดิรายไดท้ีRสงูขึ3น ภายใตก้ารเชืRอมโยงศกัยภาพการคา้ การลงทุน 
การทอ่งเทีRยว ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม ความมั Rนคง วฒันธรรม เป็นทอ้งถิRน ชมุชน ทีRมี
ความเขม้แขง็ ภายใตก้ารเป็นประชาคมอาเซยีน 

 
�.  แผนชมุชน  
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิRน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีRสุด ทีR มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัทีR ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรืRอง  
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถิRนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRน และหนังสอื
กระทรวงมหาดไทย ทีR มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวนัทีR  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรืRอง  การสนับสนุนการ
ขบัเคลืRอนแผนชุมชนสูก่ารพฒันาทอ้งถิRนและจงัหวดัแบบบูรณาการ  ไดใ้หอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRนสง่เสรมิ  
สนับสนุน  ใหทุ้กหมู่บา้น  ชุมชน  มกีารจดัทําแผนชุมชนและพฒันาคุณภาพแผนชุมชน  สาํหรบัเป็นรากฐาน
และแนวทางการพฒันา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพฒันาทอ้งถิRนและแผนพฒันาจงัหวดั  เป็นการกําหนด
อนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนทีRเกิดขึ3นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื3นฐาน  ด้าน
เศรษฐกจิ  ดา้นสงัคม  ดา้นสขุภาพอนามยั  ดา้นอนุรกัษ์วฒันธรรมและดา้นอืRนๆ  ซึRงจะมอียู ่ ๓  แบบ  ดงันี3  
 ๑)  แผนทาํเอง   
 ๒)  แผนขอความรว่มมอื   

๓)  แผนขอรบัเงนิสนบัสนุน 
โดยนําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนทีRเกนิศกัยภาพของชุมชนทีRจะดําเนินการเองไดพ้จิารณา

บรรจุไวใ้นแผนพฒันา  แต่หากเกนิศกัยภาพขององคก์ารบรหิารส่วนตําบล  ใหเ้สนอปัญหา  ความตอ้งการไป



~	๒๑	~	
ยงัองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัและใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัพจิารณาบรรจใุนแผนพฒันาขององคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัตามอํานาจหน้าทีR  แผนชุมชนจะตอ้งมอียา่งน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรอืแผนทั 3งหมดและจะตอ้ง
มกีารปรบัปรงุแผนชมุชนอยา่งน้อยปีละ  ๑  ครั 3ง  โครงการกจิกรรม  ปัญหาทีRชมุชนทีRเกนิศกัยภาพมหีลายดา้น
ดงันี3   

 
 
  

๑)  ดา้นโครงสรา้งพื3นฐาน  เชน่  รางระบายนํ3า  ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
๒)  ดา้นสานต่อแนวทางพระราชดาํร ิ เชน่การขดุลอกคูค่ลอง  จดัหารเหลอ่งนํ3าเพืRอการเกษตร 
๓)  ดา้นการเกษตร  เชน่  การอบรมใหค้วามรูด้า้นการเกษตร  อาชพีต่างๆ   
๔)  ดา้นเศรษฐกจิการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเทีRยวและกฬีา  เช่น สง่เสรมิกจิกรรมใหม้กีาร

ทอ่งเทีRยว  การจดัทาํการแขง่ขนักฬีา 
๕)  ดา้นสงัคม/คณุภาพชวีติ  เชน่  ในชมุชนมแีหลง่มั Rวสมุ  ปัญหายาเสพตดิ 
๖)  ดา้นการเมอืง เชน่  คนในชมุชนขาดการมสีว่นรว่มกลุม่องคก์ร ยงัไมแ่ขง็แรงพอ 

๗)  ดา้นการจดัระเบยีบชมุชนและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย  
๘)  ดา้นการศกึษา เชน่  ประชาชนสว่นใหญ่มกีารศกึษาตํRาไมม่คีวามรูเ้พยีงพอ 

 ๙)  ดา้นสขุภาพชมุชน  เชน่ ประชาชนสว่นใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบตัใิหม ่
 ๑๐) ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิRงแวดลอ้ม  เชน่  ปัญหาฝุ่ นละออง  กลิRนเหมน็  

๑๑) ดา้นศลิปะ  วฒันธรรม  จารตีประเพณีและภมูปัิญญาทอ้งถิRน 
๑๒)  ยุทธศาสตรด์า้นการรกัษาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ  เช่น  ตดิตั 3งกลอ้งวงจรปิด  การ

ตดิตั 3งสญัญาณไฟกระพรบิ  ตดิตั 3งไฟฟ้าสาธารณะ  การจดัฝึกอบรม อปพร. 
   

�.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ'น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํTา)  
 ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย  ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีRสุด ทีR มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัทีR ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรืRอง  
แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาทอ้งถิRนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRน และหนังสอื  
หนงัสอืจงัหวดันครราชสมีา  ด่วนทีRสดุ ทีR นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวนัทีR ๔ กุมภาพนัธ ์๒๕๕๙  เรืRอง  การ
สาํรวจขอ้มลูเพืRอจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง (ดา้นการเกษตรและแหลง่นํ3า)  โดยใหอ้งคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิRนใหค้วามสําคญักบัการจดัเกบ็ขอ้มูลเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิRนโดยเฉพาะดา้นการเกษตรและแหล่งนํ3า 
โดยให้ควสามสําคญักบัขอ้มูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพชืทีRปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลติ/หน่วย ราคาขาย/
หน่วย เป็นตน้  ขอ้มลูดา้นแหลง่นํ3า เชน่ ปรมิาณนํ3าฝน  แหล่งนํ3าธรรมชาต ิ แหล่งนํ3าทีRมนุษยส์รา้งขึ3น  เป็นตน้  
โดยจดัทํายุทธศาสตร์หรอืแนวทางการพฒันาเพืRอประกอบการสนับสนุน ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของ
ประชาชนในทอ้งถิRน  โดยไดเ้น้นใหท้อ้งถิRนแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชนเกีRยวกบัดา้นการเกษตรและแหล่งนํ3า  โดย
ใหจ้ดัทาํเป็นแผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงขึ3น  องคก์ารบรหิารสว่นตําบลจงึตอ้งประชาคมทอ้งถิRนในการจดัทาํ
แผนพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีงขึ3น  เพืRอใหชุ้มชนไดเ้สนอโครงการดา้นเกษตรและแหล่งนํ3าเพืRอองคก์ารบรหิาร
สว่นตาํบลจะไดนํ้าบรรจุในแผนพฒันาทอ้งถิRนสีRปีต่อไป โดยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิRน  ไดร้ว่มกบัสมาคม
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัแห่งประเทศไทย  สมาคมสนันิบาตองค์การบรหิารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย  
สมาคมองค์การบรหิารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย  ดําเนินการจดัทําแบบสํารวจขอ้มูลเพืRอจดัทําแผนพฒันา
เศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิRน (ดา้นการเกษตรและแหล่งนํ3า) โดยมวีตัถุประสงคเ์พืRอใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิRน
มขีอ้มูลปัญหาความต้องการพื3นฐานของประชาชน รวมทั 3งขอ้มูลในการแก้ไขปัญหาภยัแล้ง  ทั 3งนี3ให้ท้องถิRน
อําเภอร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิRนสาํรวจขอ้มลูใหค้รบในแผนพฒันาทอ้งถิRนเพืRอแกไ้ขปัญหาอย่างเป็น
รปูธรรม ซึRงขอ้มลูทีRตอ้งสาํรวจมดีงันี3  



~	๒๒	~	
 สว่นทีR ๑ :  ขอ้มลูพื3นฐานของหมูบ่า้นชมุชน 
 สว่นทีR ๒ :  ขอ้มลูดา้นการเกษตร 
 สว่นทีR ๓ :  ขอ้มลูดา้นแหลง่นํ3าทางการเกษตร 
 สว่นทีR ๔ : ขอ้มลูดา้นแหลง่นํ3ากนิ นํ3าใช ้(หรอืนํ3าเพืRอการอุปโภค บรโิภค) 
 สว่นทีR ๕ : ความตอ้งการในการทาํเกษตรของหมูบ่า้น/ชมุชน และโครงการทีRหมูบ่า้น/ชมุชนเสนอ 

(๑) ดา้นเกษตร 

(๒) ดา้นแหลง่นํ3าอุปโภค บรโิภค 
(๓) ดา้นแหลง่นํ3าทางการเกษตร 



~	๒๒ ~ 

 

ส่วนที' ๓ 
 
 
 

 
ในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาขององค์การบรหิารส่วนตําบล  คณะกรรมการตดิตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยยางขาม  ไดก้ําหนดเครืDองมอื  อุปกรณ์  สิDงทีDใชเ้ป็นสืDอ
สําหรบัการตดิตามและประเมนิผล  เพืDอใช้ในการรวบรวมขอ้มูลแผนพฒันาทีDไดก้ําหนดขึLน  ซึDงมผีลต่อการ
พฒันาทอ้งถิDน  ขอ้มลูดงักล่าวเป็นไดท้ั Lงขอ้มลูเชงิปรมิาณ  และขอ้มลูเชงิคุณภาพ  มคีวามจาํเป็นและสาํคญัใน
การนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ทีDไดร้บัจากแผนพฒันา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวดัคุณภาพแผน  แบบ
ตดิตามและประเมนิผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาเพืDอความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละโครงการ  แบบตวั
บ่งชีLของการปฏบิตังิาน  แบบบนัทกึขอ้มลู  แบบรายงาน  เพืDอนําไปวเิคราะหท์างสถติ ิ และการหาผลสมัฤทธิL
โดยรูปแบบต่างๆ ทีDสอดคล้องกับบริบทของท้องถิDน  โดยเครืDองมือทีDใช้ในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลหว้ยยางขาม  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖\  รอบเดอืนตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดอืน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕_`  ถงึ กนัยายน ๒๕๖\)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  
โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตวับง่ชีDการปฏิบติังาน (Performance  Indicators) ดงันีL   
 
๑.  ลกัษณะของแบบตวับง่ชีDการปฏิบติังาน 

 เป็�นเครืDองมอืทีDใช�้วดัผลการปฏบิตังิานหรอืประเมนิผลการดําเนินงานในดา้นต่างๆ  ซึDงสามารถ

แสดงผลการวดัหรอืประเมนิผลการวดัในรูปขอ้มูลเชงิปรมิาณ  เพืDอสะท้อนประสทิธภิาพประสทิธผิลในการ
ปฏิบัติงาน  ซึDงสามารถ เป็นเครืDองมือทีDใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพฒันากิจกรรม โครงการ 
ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  ซึDงตวับ่งชีLการปฏบิตังิานจะเป็นการรวบรวมขอ้มูลเกีDยวกบัปัจจยันํLาเขา้ (Input) 
กระบวนการ (processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การ
ดาํเนินงานทีDเกดิขึLน  ตลอดจนใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงการทาํงานต่อไปเงืDอนไขสาํคญัของตวัแบบบ่งชีLการ
ปฏบิตักิค็อื การมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (key stakeholders)  ในการกาํหนดตวับ่งชีL เพราะจะเป็นการ
สรา้งความเขา้ใจรว่มกนั  ตลอดจนการใชต้วับ่งชีLเหล่านั Lนในการดาํเนินการช่วยในการตดัสนิใจไดต่้อไป การใช้
ตวับ่งชีLการปฏบิตังิานจะเริDมจาการกําหนดเป้าหมายในการปฏบิตัแิละแนวทางการประเมนิความสาํเรจ็ตามตวั
บ่งชีLทีDกําหนดไว้ในบางแผนงานอาจมกีารกําหนดระบบเตือนภยัล่วงหน้า (eariy warning system)  เพืDอให้
ทราบขอ้ผดิพลาดจากการดาํเนินการทีDเกดิขึLนวา่เป็นไปตามแนวทางทีDไดว้างไวห้รอืไม ่ หรอือาจมกีารประเมนิ
แนวลกึ (in – depth  evaluation)  เพืDอใหท้ราบรายละเอยีดของขอ้มลูทีDจาํเป็น    
 
๒.  ความสาํคญัของการใช้แบบตวับง่ชีDการปฏิบติังาน 

๒.๑  ทําใหท้ราบได�ว่าสิDงทีDได�ดําเนินการไปนั Lนมคีวามก�าวหน�ามากน�อยเพยีงใด สาํเรจ็

หรอืไม� สาํเรจ็เพราะเหตุใดประชาชนทีDมาขอรบับรกิารพอใจหรอืไม�  

๒.๒  สามารถคาดการณ�ล�วงหน�าไดว้่าอะไรจะเกดิขึLน  ต�อไปในอนาคตผ�ูทีDควบคุมดูแล

กจิกรรมเหล�านั Lนจะหาวธิกีารแก�ไขป�ญหาทีDจะเกดิขึLนได�ทนัต�อ เหตุการณ� หรอืแม�ว�า

เหตุการณ�จะสิLนสุดแล�วก็ตาม ผลการประเมนิตวัชีLวดัทีDได�จะเป�นประโยชน�ในการวางแผนการ 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 
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ปฏิบัติงานในอนาคต เพืDอให�การปฏิบัติงานต�อไปประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�อย�างมี

ประสทิธภิาพ และประสทิธผิล  

๒.๓  เพืDอนําไปส�ูการพฒันาวธิกีารปฏบิตัขิององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDนทีDดขี ึLน 

๒.๔  เป�นเครืDองมอืในการวดัประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการทํางานและใช�เป�นเกณฑ�

พจิารณาในการจดัสรรเงนิรางวลั (Bonus) แก�ข�าราชการและลูกจ�างของส�วนราชการต�างๆ โดย

คาดหวงัว�าจะเป�นเครืDองมอืกระตุ�นให�ข�าราชการทาํงานอย�างมปีระสทิธภิาพ และมผีลตอบแทน

ทีDเป�นธรรม  

 
๓.  วตัถปุระสงคใ์นการใช้แบบตวับง่ชีDการปฏิบติังาน 

๓.๑  เพืDอใหท้ราบถงึประสทิธภิาพของการจดัทาํแผนพฒันา 
๓.๒  เพืDอใหท้ราบถงึผลการนําแผนพฒันาไปปฏบิตั ิ
๓.๓  เพืDอใหท้ราบถงึผลกระทบของการดาํเนินโครงการ     
 

๔.  ขั Dนตอนการดาํเนินงานตามแบบตวับง่ชีDการปฏิบติังาน  
๔.๑  กาํหนดตวับ่งชีLการปฏบิตังิาน 
๔.๒  กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิตวับ่งชีL 
๔.๓  ดาํเนินการประเมนิตามตวับ่งชีL 
๔.๔  สรปุผลการประเมนิตามตวับง่ชีL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
การปฏิบติังาน  คะแนนเตม็  ๓๐  คะแนน  ดงันีD  
 (๑)  แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕h–๒๕๖k)  
               ตวับ่งชีLทีD  ๑  :  ขั Lนตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์(๕  คะแนน) 

ตวับ่งชีLทีD  ๒  :  คณุภาพแผนยทุธศาสตร ์(๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕๖l – ๒๕๖m)   

ตวับ่งชีLทีD  ๓  :  ขั Lนตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี (๕  คะแนน) 

ตวับ่งชีLทีD  ๔  :  คณุภาพแผนพฒันาสามปี (๕  คะแนน)    

(๓)  การนําแผนไปปฏิบติั 

ตวับ่งชีLทีD  ๕  :  การดาํเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



~	๒๔	~	
 

ตวับ่งชีLทีD  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดาํเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
 
 
 

๔.๒  กาํหนดเกณฑก์ารประเมินตวับง่ชีD  คะแนนเตม็  ๓๐  คะแนน  ดงันีD  

คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดมีาก 
คะแนน  ๒๕   ขึLนไป  =  ด ี

คะแนน  ๒�   ลงไป  =  พอใช ้
ตํDากวา่  ๒๐     =   ตอ้งปรบัปรงุ 

ตวับง่ชีDที'  ๑   :  ขั Dนตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์
เกณฑต์วัชีDวดั  :   มีการดาํเนินการครบทุกขั Dนตอน  คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 

Ø  มกีารดาํเนินการครบทุกขั Lนตอน (๑๐ ขั Lนตอน)   ได ้ ๕  คะแนน 
Ø  มกีารดาํเนินการ ๘ – ๙  ขั Lนตอน     ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  มกีารดาํเนินการ ๖ – ๗  ขั Lนตอน   ได ้ ๓  คะแนน 
Ø  มกีารดาํเนินการไมถ่งึ ๖  ขั Lนตอน   ไมไ่ดค้ะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับง่ชีDที' ๑ : ขั Dนตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   ๕   . 

ลาํดบัที' การดาํเนินการ มีการดาํเนินการ 
(ใส่เครื'องหมาย ü) 

๑ คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิDนจดัประชมุประชาคมทอ้งถิDน  สว่นราชการ
และรฐัวสิาหกจิทีDเกีDยวขอ้ง เพืDอแจง้แนวทางการพฒันาทอ้งถิDน  รบัทราบ
ปัญหา  ความตอ้งการ  ประเดน็การพฒันา  และประเดน็ทีDเกีDยวขอ้ง
ตลอดจนความชว่ยเหลอืทางวชิาการ  และแนวทางปฏบิตัทิีDเหมาะสมกบั
สภาพพืLนทีD เพืDอนํามากาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันา  โดยใหนํ้าขอ้มลูพืLนฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ และ
ขอ้มลูในแผนชมุชนมาพจิารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์าร
พฒันา  

ü 

๒ คณะกรรมการมกีารกาํหนดแนวทางการพฒันา   ü 
๓ คณะกรรมการไดนํ้าขอ้มลูพืLนฐานในการพฒันามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และขอ้มลูในแผนชมุชนมาพจิารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา 

ü 

๔ มกีารทบทวนแผนยทุธศาสตร ์ ü 
๕ มกีารเสนอโครงการจากทีDประชาคมทอ้งถิDน ü 
๖ มกีารพจิารณาแผนชมุชนทีDเกนิศกัยภาพมาบรรจใุนแผนยทุธศาสตร ์ ü 
๗ มกีารจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ ü 
๘ มกีารประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัทาํรา่งแผนยทุธศาสตร ์ ü 



~	๒๕	~	

 

๙ มกีารประชมุคณะกรรมการพฒันาพจิารณารา่งแผนยทุธศาสตร ์ ü 
๑๐ ผูบ้รหิารประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาไดท้นัภายในเดอืน

มถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๘   
ü 

มีการดาํเนินการครบ  ๑๐  ขั Dนตอน   

 
 
 
 
ตวับง่ชีDที'  ๒   :  คณุภาพแผนยทุธศาสตร ์
เกณฑต์วัชีDวดั  :   มีการดาํเนินการตามประเดน็การพิจารณาการจดัทาํแผน  คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๑๐๐    คะแนน   ได ้ ๕  คะแนน 
Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได ้ ๓  คะแนน 

Ø  ประเดน็การพจิารณาตํDากวา่  ๘๐   คะแนน  ไมไ่ดค้ะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับง่ชีDที'  ๒   :  คณุภาพแผนยทุธศาตร ์

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   s   . 

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที'ได้ 
แผนยทุธศาตรก์ารพฒันา 
(พ.ศ. ๒๕๕� – ๒๕๖�) 

การประเมนิคณุภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน 3 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคณุภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕h – ๒๕๖k)  

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลห้วยยางขาม 
ประเดน็การพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนที'ได้ 

๑.  ข้อมลูสภาพทั 'วไปขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ'น ๑๐ 8 
๒.  การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพ ๒๕ 22 
๓.  ยทุธศาสตร ์ประกอบด้วย ๖๕ 56 
๓.๑  วสิยัทศัน์ (๕) 5 
๓.๒ พนัธกจิ (๕) 5 
๓.๓  ประเดน็ยทุธศาสตร ์ (๑๐) 10 
๓.๔  เป้าประสงคข์องแต่ละยทุธศาสตร ์ (๕) 4 
๓.๕  ตวัชีLวดัและคา่เป้าหมายของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์ (๑๕) 12 
๓.๖  กลยทุธข์องแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์ (๑๐) 8 
๓.๗  บญัชรีายการชดุโครงการของแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์ (๑๕) 12 

รวม ๑๐๐ 86 

 
ตวับง่ชีDที'  ๓   :  ขั Dนตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี'ปี  
เกณฑต์วัชีDวดั  :   มีการดาํเนินการครบทุกขั Dนตอน  คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 



~	๒๖	~	
 

Ø  มกีารดาํเนินการครบทุกขั Lนตอน (๑๐ ขั Lนตอน)   ได ้ ๕  คะแนน 

Ø  มกีารดาํเนินการ ๘ – ๙  ขั Lนตอน     ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  มกีารดาํเนินการ ๖ – ๗ ขั Lนตอน   ได ้ ๓  คะแนน 
Ø  มกีารดาํเนินการไมถ่งึ ๖  ขั Lนตอน   ไมไ่ดค้ะแนน 
 
 
 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตวับง่ชีDที'  ๓ : ขั Dนตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี'ปี  

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   ๕   . 

ลาํดบัที' การดาํเนินการ มีการดาํเนินการ 
(ใส่เครื'องหมาย ü) 

๑ กาํหนดสดัสว่นในการจดัประชมุประชาคมตามหนงัสอื ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีDสดุ ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัทีD ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรืDอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิDนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน   

ü 

๒ มผีูเ้ขา้รว่มประชมุประชาคมทอ้งถิDนมากกวา่รอ้ยละ ๖๐ ของสดัสว่น ü 
๓ มกีารกาํหนดประเดน็หลกัการพฒันา  กรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการ

พฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDนในเขตจงัหวดัรวมทั Lงวสิยัทศัน์  
พนัธกจิ  จุดมุง่หมาย 

ü 

๔ มกีารทบทวนแผนพฒันา ü 
๕ มกีารเสนอโครงการจากทีDประชาคมทอ้งถิDน ü 
๖ มกีารพจิารณาแผนชมุชนทีDเกนิศกัยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา ü 
๗ มกีารจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ ü 
๘ มกีารดาํเนินการประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัทาํรา่ง

แผนพฒันา 
ü 

๙ มกีารประชมุคณะกรรมการพฒันาพจิารณารา่งแผนพฒันา ü 
๑๐ ผูบ้รหิารประกาศใชแ้ผนพฒันาไดท้นัภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
ü 

มีการดาํเนินการครบ  ๑๐  ขั Dนตอน   

 
ตวับง่ชีDที'  ๔   :  คณุภาพแผนพฒันาสี'ปี  
เกณฑต์วัชีDวดั  :   มีการดาํเนินการตามประเดน็การพิจารณาการจดัทาํแผน  คะแนนเตม็ ๕ คะแนน 

Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได ้ ๕  คะแนน 
Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  ประเดน็การพจิารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได ้ ๓  คะแนน 
Ø  ประเดน็การพจิารณาตํDากวา่  ๘๐   คะแนน  ไมไ่ดค้ะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตวับง่ชีDที'  ๔   :  คณุภาพแผนพฒันาสี'ปี 

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   s   . 



~	๒๗	~	

 

แผนพฒันา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที'ได้ 
แผนพฒันาสีDปี 
(พ.ศ. ๒๕๖\ – ๒๕๖�) 

การตดิตามและประเมนิผล
โครงการสาํหรบัแผนพฒันา
เพืDอความสอดคลอ้งของ
ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ 

100 3 

 
 
 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕๖l – ๒๕๖m)  
เพื'อสอดคล้องกบัยทุธศาสตรแ์ละโครงการ 

ประเดน็การพิจารณา  คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ที'ได้ 

๑. การสรปุสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  ๑๐ 6 
๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ  ๑๐ 6 
๔. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ๑๐ 10 
๕. โครงการพฒันาประกอบด้วย  ๖๐ 55 
   ๕.๑ ความชดัเจนของชืDอโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จาํนวนวตัถุประสงคม์คีวามเหมาะสมกบัโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนนาไปสูก่ารตั Lงงบประมาณไดถ้กูตอ้ง  ๕ 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้ง ต่อเนืDองกบัระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 2 
   ๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มงีบประมาณทีDผา่นมา ๓ ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจรงิ  ๓ - 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทกุโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มกีารกาํหนดตวัชีLวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีDคาดวา่จะไดร้บั  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตวัชีLวดั (KPI) วดัไดถ้กูตอ้งตามหลกัของการจดัทาํโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลทีDคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลทีDคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรบัผดิชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 8๓ 

ตวับง่ชีDที'  ๕  :  การดาํเนินโครงการ  

เกณฑก์ารประเมิน  :  การดาํเนินโครงการ  คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 
Ø  ดาํเนินการไดม้ากกวา่รอ้ยละ ๕๐    ได ้ ๕  คะแนน 
Ø  ดาํเนินการไดม้ากกวา่รอ้ยละ ๔๐  ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  ดาํเนินการไดร้อ้ยละ ๓๐ ขึLนไป  ได ้ ๓  คะแนน 
Ø  ดาํเนินการไดต้ํDากวา่รอ้ยละ ๓๐  ไมไ่ดค้ะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน คะแนนเตม็   ๕    

คะแนนที'ได้   m   . 



~	๒๘	~	
 

ตวับง่ชีDที'  ๕  :  การดาํเนินโครงการ 

การดาํเนินการ จาํนวนโครงการ ร้อยละ คะแนน 
แผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕๖l–๒๕๖m) 157 100 - 

แผนการดาํเนินงาน ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖\ 

98 62.42 - 

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖\ 

91 57.96 - 

การดาํเนินงานจรงิ ประจาํปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖\  (ระหวา่งตุลาคม ๒๕_` ถงึ 
กนัยายน ๒๕๖\) 

70 44.58 4 

หมายเหต ุ :  คาํนวณร้อยละจากแผนพฒันาสี'ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖l) 
ตวับง่ชีDที'  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ 
เกณฑก์ารประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายที'เกิดขึDน คะแนนเตม็  ๕  คะแนน 

Ø  ไมม่ผีลกระทบ      ได ้ ๕  คะแนน 
Ø  มผีลกระทบ  ๑  โครงการ   ได ้ ๔  คะแนน 
Ø  มผีลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได ้ ๓  คะแนน 
Ø  มผีลกระทบมากกวา่ ๓  โครงการ  ไมไ่ดค้ะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 

ตวับง่ชีDที'  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ 

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   ๕   . 

โครงการที'ดาํเนินการ จาํนวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการทีDดาํเนินการ 
(ระหวา่งตุลาคม ๒๕_` ถงึ กนัยายน ๒๕๖\) 

70 - 5 

 
.๔  สรปุผลการประเมินตวับง่ชีD 
ลาํดบัที' ตวับง่ชีD คะแนนเตม็ คะแนนที'ได้ 

๑ ขั Lนตอนการจดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ ๕ 5 
๒ คณุภาพแผนยทุธศาสตร ์ ๕ 3 
๓ ขั Lนตอนการจดัทาํแผนพฒันาสามปี ๕ 5 
๔ คณุภาพแผนพฒันาสามปี ๕ 3 
๕ การดาํเนินโครงการ ๕ 4 
๖ ผลกระทบหรอืความเสยีหายจากการดาํเนินโครงการ ๕ 5 

รวมคะแนน ๓๐ 25 
 
ข้อคิดเหน็   



~	๒๙	~	

 

จากสรปุผลการประเมนิตวับง่ชีLการปฏบิตังิาน  คะแนนทีDได ้ ซึDงได ้ ๒๕  คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 
��.�� คอืแผนพฒันาอยูใ่นระดบัด ี หมายถงึแผนพฒันาของตาํบลหว้ยยางขามสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิและอยู่
ตอบสนองความตอ้งการไดจ้รงิ 
ข้อเสนอแนะ   

เพืDอใหก้ารดาํเนินโครงการขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลบรรลุเป้าหมายทีDกําหนดเอาไวใ้นแผนพฒันา  
จงึเห็นควรผู้บรหิารเร่งรดัการดําเนินโครงการ  เนืDองจากในครึDงปีงบประมาณ  องค์การบรหิารส่วนตําบล
สามารถดําเนินการไดเ้พยีงรอ้ยละ ��.�� จากแผนพฒันาสีDปี (เฉพาะปี��_\) แสดงใหเ้หน็ถงึการจดัทําจดัทํา
แผนพฒันายงัมคีวามตอ้งการเป็นจาํนวนมากแต่การปฏบิตัไิดจ้รงิทาํไดไ้มถ่งึครึDง 

 
   
 
 
 
 

 
 

 
 
ชื'อโครงการ : .............................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ  :  ชืDอ-สกุล .................................................ตาํแหน่ง .............................................. 
 

สงักดั : สาํนัก/กอง ................................................................................................................................... 
 
คาํอธิบาย  :  ให้ใส่เครื'องหมาย ü ในช่องที'เลือก 
ลาํดบัที' ประเดน็การประเมิน (ตวับง่ชีD) ไช่ ไม่ไช่ 

๑ เป็นโครงการทีDประชาคมทอ้งถิDนเสนอ หรอืเหน็ชอบ  หรอืจากแผน
ชมุชน หรอืจากแผนเศรษฐกจิพอเพยีงทอ้งถิDน (ดา้นการเกษตรและ
แหลง่นํLา) ทีDเกนิศกัยภาพของชมุชน  

  

๒ เป็นโครงการทีDอยูใ่นแผนพฒันา   
๓ สอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล   
๔ ไดด้าํเนินโครงการ   
๕ ดาํเนินโครงการตามหว้งเวลาทีDกาํหนดเอาไวใ้นแผนการดาํเนินงาน   
๖ งบประมาณเพยีงพอในการดาํเนินโครงการ    
๗ กลุม่เป้าหมายรอ้ยละ  ๕๐  ขึLนไดร้บัประโยชน์   
๘ การเบกิจา่ยงบประมาณไดร้อ้ยละ ๕๐ ขึLนไป   
๙ มผีลกระทบหรอืความเสยีหายทีDเกดิขึLนในการดาํเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ ๕๐ ขึLนไป   

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 



~	๓๐	~	
 
 
 
 

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



~	๓๐	~	
 

ส่วนที' ) 

 
 
 
 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน     พ.ศ. 

๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ้ ๒๙  และระะเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิDน (ฉบบัทีD ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓  และขอ้ ๑๔  ประกอบกบัหนังสอืกระทรวงมหาดไทย หนังสอื
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีDสดุ ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวนัทีD ๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘  เรืDอง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิDน  และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนทีDสุด ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัทีD  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรืDอง  แนวทางและ
หลกัเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิDน ได้กําหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิDน  โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิDน  จะตอ้งดําเนินการการวดั
คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิDน (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕^ – ๒๕๖`)  และการติดตามและ
ประเมนิผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาสีDปี (พ.ศ. ๒๕๖a – ๒๕๖b)  เพืDอความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการ    
 

ดงันั cน  เพืDอใหก้ารตดิตามและประเมนิแผนแผนพฒันาของอบต.หว้ยยางขาม  เป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง
และมปีระสทิธภิาพ  ตามระเบยีบและหนงัสอืสั Dงการดงักล่าว  คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
อบต.หว้ยยางขาม  จงึไดด้าํเนินการวดัคุณภาพแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการ
ติดตามและประเมินผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาสีDปี (พ.ศ. ๒๕๖a – ๒๕๖b)  เพืDอความสอดคล้องของ
ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ  โดยมรีายละเอยีด  ดงันีc 

   
 

๑.  สรปุผลการวดัคณุภาพของแผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕BC – ๒๕๖))     

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย  ด่วนทีDสุด ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวนัทีD ๒ กุมภาพนัธ ์ ๒๕๕๘  
เรืDอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน  สิDงทีDสง่
มาด้วย ๔  แบบแนวทางการพจิารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันาสามปี และ ขอ้ ๗  
การวดัคณุภาพแผนพฒันาทอ้งถิDน ตามนยัหนงัสอืกระทรวงมหาดไทย ดว่นทีDสดุ ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลง
วนัทีD  ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิDน  ให้เป็นหน้าทีDของ
คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิDน   

(๑) การวดัคุณภาพแผนพฒันาทอ้งถิDน  ใหด้าํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๕ วนั นบัแต่วนัประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิDน และดําเนินการตามแนวทางทีDกําหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
คาํอธบิายแนวทางปฏบิตัติามสิDงทีDสง่มาดว้ย ๔   

(๒)  การตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิDน  คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวดัคณุภาพ
ของแผนมาใชเ้ป็นกรอบหรอืแนวทางในการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาทอ้งถิDน  ไดต้ามความเหมาะสม 
เพืDอรวบรวมรายงานใหผู้บ้รหิารทราบ และเป็นขอ้มลูในการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิDนต่อไป    

 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



~	๓๑	~	
 

 
แนวทางการพิจารณาคณุภาพแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕M – ๒๕๖N) 

ของ อบต.ห้วยยางขาม 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตวับง่ชีVที'  ๓ : ขั Vนตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี'ปี  

คะแนนเตม็   ๕    
คะแนนที'ได้   ๕   . 

ลาํดบัที' การดาํเนินการ มีการดาํเนินการ 
(ใส่เครื'องหมาย ü) 

๑ กาํหนดสดัสว่นในการจดัประชมุประชาคมตามหนงัสอื ตามหนงัสอื
กระทรวงมหาดไทย ดว่นทีDสดุ ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวนัทีD ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรืDอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิDนขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน   

ü 

๒ มผีูเ้ขา้รว่มประชมุประชาคมทอ้งถิDนมากกวา่รอ้ยละ ๖๐ ของสดัสว่น ü 
๓ มกีารกาํหนดประเดน็หลกัการพฒันา  กรอบยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการ

พฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDนในเขตจงัหวดัรวมทั cงวสิยัทศัน์  
พนัธกจิ  จุดมุง่หมาย 

ü 

๔ มกีารทบทวนแผนพฒันา ü 
๕ มกีารเสนอโครงการจากทีDประชาคมทอ้งถิDน ü 
๖ มกีารพจิารณาแผนชมุชนทีDเกนิศกัยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา ü 
๗ มกีารจดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ ü 
๘ มกีารดาํเนินการประชมุคณะกรรมการสนบัสนุนในการจดัทาํรา่ง

แผนพฒันา 
ü 

๙ มกีารประชมุคณะกรรมการพฒันาพจิารณารา่งแผนพฒันา ü 
๑๐ ผูบ้รหิารประกาศใชแ้ผนพฒันาไดท้นัภายในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ 
ü 

มีการดาํเนินการครบ  ๑๐  ขั Vนตอน   
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕๖C – ๒๕๖))  เพื'อ
ความสอดคล้องของยทุธศาสตรแ์ละโครงการ    

ตามหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีDสุด ทีD มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวนัทีD  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรืDอง  แนวทางและหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและประสานแผนพฒันาสามปีขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน  สิDงทีDสง่
มาด้วย ๒  หน้า ๒๐  ขอ้ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา
ทอ้งถิDนแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการ  ตามเกณฑท์ีDกาํหนดไว ้ ซึDงเป็นสว่นหนึDงของ
การติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาโดยดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๔๕  วนั นับแต่วนัทีDประกาศใช้
แผนพฒันาสามปี  (แนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาสามปีเพืDอ
ความสอดคลอ้งของยทุธศาสตรแ์ละโครงการ  หน้า ๒๑) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ห้วยยางขาม  ได้ดําเนินการติดตามและ
ประเมนิผลโครงการสําหรบัแผนพฒันาสีDปี (พ.ศ. ๒๕๖a – ๒๕๖b)  เพืDอความสอดคลอ้งของยุทธศาสตรแ์ละ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วนั  นบัแต่วนัประกาศใชแ้ผนพฒันาสีDปี  โดยไดด้าํเนินการตดิตามและ 
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ประเมนิผลเมืDอวนัพฤหสับดทีีD  `^  กรกฎาคม  ๒๕op  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  สํานักงานอบต.หว้ยยางขาม  
ตามแนวทางการพจิารณาการตดิตามและประเมนิผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาสามปีเพืDอความสอดคลอ้งของ
ยทุธศาสตรแ์ละโครงการ  โดยสรปุผลตดิตามและประเมนิผลมรีายละเอยีด  ดงันีc 
 
 

รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสาํหรบัแผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕๖C – ๒๕๖))  
เพื'อสอดคล้องกบัยทุธศาสตรแ์ละโครงการ 

ประเดน็การพิจารณา  คะแนน
เตม็ 

คะแนน 
ที'ได้ 

๑. การสรปุสถานการณ์การพฒันา   ๑๐ 8 
๒. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ  ๑๐ 6 
๓. การประเมินผลการนาแผนพฒันาสามปีไปปฏิบติัในเชิงคณุภาพ  ๑๐ 6 
๔. แนวทางการพฒันาและยทุธศาสตรก์ารพฒันา  ๑๐ 10 
๕. โครงการพฒันาประกอบด้วย  ๖๐ 55 
   ๕.๑ ความชดัเจนของชืDอโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๒ กาํหนดวตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัโครงการ  ๕ 5 
   ๕.๓ จาํนวนวตัถุประสงคม์คีวามเหมาะสมกบัโครงการ  ๓ 3 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามชดัเจนนาไปสูก่ารตั cงงบประมาณไดถ้กูตอ้ง  ๕ 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) มคีวามสอดคลอ้ง ต่อเนืDองกบัระยะเวลาปี (๓ ปี)  ๓ 2 
   ๕.๖ งบประมาณมคีวามสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ 3 
   ๕.๗ มกีารประมาณการราคาถกูตอ้งตามหลกัวธิกีารงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มงีบประมาณทีDผา่นมา ๓ ปียอ้นหลงั ตามความเป็นจรงิ  ๓ - 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทกุโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๐ มกีารกาํหนดตวัชีcวดั (KPI) และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละผลทีDคาดวา่จะไดร้บั  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตวัชีcวดั (KPI) วดัไดถ้กูตอ้งตามหลกัของการจดัทาํโครงการ  ๔ 3 
   ๕.๑๒ ผลทีDคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลทีDคาดวา่จะไดร้บั สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์  ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรบัผดิชอบหลกัสอดคลอ้งกบั แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ 3 

รวม ๑๐๐ 8๓ 
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ส่วนที'  ๕ 

 
 
 
 

ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDน     พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ขอ้ ๒๙  และระะเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิDน (ฉบบัทีD ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ ๑๓  และขอ้ ๑๔  ประกอบกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิDนในฐานะ
หน่วยงานทีDมอีาํนาจหน้าทีDสง่เสรมิองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิDนใหม้กีารบรหิารกจิการบา้นเมอืง  ทีDด ียดึหลกัธรร
มาภิบาลและปรบัระบบการทํางานให้มีประสทิธิภาพ ทนัสมยัสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพืDอใหก้ารดาํเนินงานมุง่สูเ่ป้าหมายดงักล่าว กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิDนไดร้เิริDมโครงการระบบสารสนเทศ
การบรหิารจดัการเพืDอการวางแผนและประเมนิผลการใชจ้่ายงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิDน (e-
Plan) ซึDงเป็นระบบปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ภายใต้แนวคดิการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิDนใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนและตดิตามประเมนิผลการบรหิารงาน 
ทั cงนีc ไดม้กีารดาํเนินงานมาอยา่งต่อเนืDองถงึปัจจุบนั 

 

 เพืDอใหต้ามตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาของอบต.หว้ยยางขาม  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖a  
รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖a  (ระหวา่งเดอืนตุลาคม ๒๕op – กนัยายน ๒๕๖a) เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและ
บรรลุเป้าหมายตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยและขอ้สั Dงการของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิDนดงักล่าว  
อบต.หว้ยยางขาม  จงึไดด้ําเนินการนําเขา้ขอ้มูลแผนพฒันาสีDปี (พ.ศ. ๒๕๖a – ๒๕๖b) ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖a  ในระบบ e-plan  และไดนํ้าขอ้มลูในระบบอแีพลนดงักลา่วมาใชใ้นการตดิตามและประเมนิผลแผน
ครั cงนีc  รายละเอยีดตามรายงานสรปุผลการดาํเนินงาน  ดงันีc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน e-plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
รอบเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑   

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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รายงานโครงการที+เบกิจา่ย ปี 2560 
อบต.หว้ยยางขาม 

อบต.หว้ยยางขาม จนุ จ.พะเยา 

ชื+อโครงการ 
เปอรเ์ซ็นต ์

การ
ดําเนนิการ 

ชื+อคูส่ญัญา 
ระยะเวลา 

การดําเนนิการ 
(วนั) 

วงเงนิตาม
สญัญา 
(บาท) 

เบกิจา่ย 
(บาท) 

พฒันาระบบเศรษฐกจิ 

1. ปรับปรงุอาคาร
อเนกประสงค(์หอประชมุเดมิ) 100 

1 จา้งเหมาปรับปรงุอาคาร
อเนกประสงค(์หอประชมุ
เดมิ) 

90 300,000.00 300,000.00 

2. จา้งเหมาถมดนิรอบอาคาร
สํานักงาน 100 

1 จา้งเหมาถมดนิบรเิวณ
อาคารสํานักงาน อบต.
หว้ยยางขาม 

45 130,000.00 130,000.00 

พฒันาสงัคม การศกึษาและวฒันธรรม 

3. จัดซืLอวัสดอุาหารเสรมินม 100 
1 จัดซืLออาหารเสรมินม 
(ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก) ไตร
มาศทีV 1 

92 37,332.68 37,332.68 

    
2 จัดซืLออาหารเสรมินม
(ศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก) ไตร
มาศทีV 2 

60 36,128.40 36,128.40 

4. วัสดอุาหารเสริมนม 
(โรงเรยีนในพืLนทีVรับผดิชอบ) 54 

1 จัดซืLออาหารเสรมินม
(โรงเรยีน)ประจําเดอืน 
ต.ค 

29 50,313.90 50,313.90 

    
2 จัดซืLออาหารเสรมินม 
(โรงเรยีน) ประจําเดอืน 
พ.ย. 

61 67,984.56 35,610.96 

    
3 จัดซืLออาหารเสรมินม
(โรงเรยีน) ไตรมาศทีV 2 
ม.ค-ม.ีค 60 

62 100,358.16 32,373.60 

5. กอ่สรา้งหอ้งนํLาศนูยพั์ฒนา
เด็กเล็กตําบลหว้ยยางขาม 100 1 กอ่สรา้งหอ้งนํLาศนูย์

พัฒนาเด็กเล็ก 60 111,000.00 111,000.00 

6. อบรมใหค้วามรูแ้ละจัด
กจิกรรมวันเอดสโ์ลก 100 1 จา้งเหมาประกอบ

อาหารวา่ง 1 9,500.00 9,500.00 

    2 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ 2 4,200.00 4,200.00 
7. ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผูส้งูอายแุละศกึษาดงูาน 100 1 จา้งเหมาประกอบ

อาหารและอาหารกลางวัน 1 6,000.00 6,000.00 

    2 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการ 3 360.00 360.00 

    3 จา้งเหมารถปรับอากาศ
ไมป่ระจําทาง 1 10,000.00 10,000.00 

    4 จา้งเหมารถตูป้รับ
อากาศ 1 2,000.00 2,000.00 

8. ฝึกอบรมการกระทําความ
รนุแรงตอ่เด็กและสตรเีนืVองใน
วันสตรสีากล 

0 
1 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการอบรมการกระทํา
ความรนุแรงตอ่เด็กและ
สตรเีนืVองในวันสตรสีากล 

3 1,560.00 0.00 

  
 
 
 
 
 
 
 
  

  

2 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง โครงการ อบรมการ
กระทําความรนุแรงตอ่เด็ก
และสตร ี

1 11,250.00 0.00 

9. จัดงานประเพณีสรงนํLาพระ
ธาตตํุาหนักธรรม 0 1 จัดซืLอเครืVองไทยธรรม 

โครงการจัดงานประเพณี 3 6,000.00 0.00 
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สรงนํLาพระธาต ุตําหนัก
ธรรม 

    
2 จา้งเหมาตกแตง่สถานทีV
พรอ้มรืLอถอน โครงการจัด
งานประเพณีสรงนํLาพระ
ธาต ุตําหนักธรรม 

3 15,750.00 0.00 

    
3 จา้งเหมาประกอบ
อาหาร โครงการสรงนํLา
พระธาต ุตําหนักธรรม 

1 8,250.00 0.00 

บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้ม 

10. ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ทอ้งถิVนป้องกนัไฟป่า 100 

1 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการอบรมทบทวน
อาสาสมัครทอ้งถิVนป้องกนั
ไฟป่า 

3 3,360.00 3,360.00 

    
2 จัดซืLอวัสด ุอปุกรณ์ 
โครงการฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครทอ้งถิVนป้องกนั
ไฟป่า 

3 3,440.00 3,440.00 

    

3 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ทอ้งถิVนป้องกนัไฟป่า 

1 13,000.00 13,000.00 

รกัษาความม ั+นคงและความสงบเรยีบรอ้ย 
11. ซกัซอ้มแผนเผชญิ
เหตกุารสาธารณภัย ภายใต ้
โครงการฝึกทบทวน อปพร 

0 1 จัดซืLอวัสดอุปุกรณ์ 3 2,510.00 0.00 

    
2 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง 

1 2,200.00 0.00 

12. คา่ใชจ้า่ยในงานรัฐพธิ ี 100 1 010/2560 3 2,140.00 2,140.00 

    2 011/2560 3 1,600.00 1,600.00 

    3 017/2560 3 1,000.00 1,000.00 

สง่เสรมิการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล 
13. ฝึกอบรมเพิVม
ประสทิธภิาพและศกึษาดงูาน
ของผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 
หนักงานสว่นตําบล พนักงาน
จา้ง 

100 1 จัดซืLอกรอบรปูพรอ้ม
ภาพพระเจา้ตนหลวง 3 4,500.00 4,500.00 

    
2 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการเพิVมประสทิธภิาพ
และศกึษาดงูาน 

3 360.00 360.00 

    3 จา้งเหมารถโดยสารไม่
ประจําทาง 2 32,000.00 32,000.00 

    
4 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง 

1 5,300.00 5,300.00 

14. ประชาคมหมูบ่า้น 0 1 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการประชาคมหมูบ่า้น 3 360.00 0.00 

    2 จา้งเหมาประกอบ
อาหารวา่ง 11 5,500.00 0.00 

15. อบรมใหค้วามรูด้า้นงาน
สารบรรณ 
 
  

0 
1 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ
โครงการอบรมความรูด้า้น
งานสารบรรณ 

3 360.00 0.00 

    
2 จา้งเหมาประกอบ
อาหารโครงการอบรมการ
จัดเก็บและการทําลาย

1 825.00 0.00 
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เอกสารของราชการ 

16. ฝึกอบรมบรูณาการแผน
ชมุชนสูแ่ผนพัฒนาจังหวัด 100 1 014/2560 3 360.00 360.00 

    2 015/2560 1 4,500.00 4,500.00 

17. ปรับปรงุภมูทัิศนสํ์านักงาน 0 1 จา้งเหมาทําป้ายไวนลิ 3 360.00 0.00 

    2 จา้งเหมาจัดสวนภายใน
สํานักงานอบต. 5 7,000.00 0.00 

18. คา่รับรองในการตอ้นรับ
คณะบคุคล 0 

1 จา้งเหมาประกอบ
อาหารวา่งในการตอ้นรับ
คณะบคุคลในการประชมุ
ซกัซอ้มแนวทางการ
ปฏบัิตงิานของอปท. 

1 750.00 0.00 

19. คา่รับรองการประชมุสภา 100 1 020/2560 3 2,100.00 2,100.00 

    
2 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง 

1 2,100.00 2,100.00 

    
3 จา้งเหมาประกอบ
อาหารกลางวันและอาหาร
วา่ง 

1 3,000.00 3,000.00 

    4 จา้งเหมาประกอบ
อาหารและอาหารวา่ง 1 3,750.00 3,750.00 

20. คา่จา้งเหมาบรกิาร 64 1 011/2560 7 13,000.00 13,000.00 

    2 001/2560 31 6,500.00 6,500.00 

    3 002/2560 31 6,500.00 6,500.00 

    4 เชา่เครืVองปริjนเตอร ์ 365 12,000.00 1,000.00 

    5 เชา่เครืVองถา่ยเอกสาร 365 36,000.00 3,000.00 

    6 018/2560 5 1,620.00 1,620.00 

    7 จา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีVราชการ 30 6,500.00 6,500.00 

    8 จา้งเหมาทําความ
สะอาดอาคารทีVทําการ 30 6,500.00 6,500.00 

    9 จา้งเหมาปฏบัิตงิานดา้น
เกษตร 30 6,800.00 6,800.00 

    
10 จา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีVราชการ 
ประจําเดอืน ธ.ค. 59 

31 6,500.00 6,500.00 

    
11 จา้งเหมาทําความ
สะอาดอาคารทีVทําการ 
ประจําเดอืน ธ.ค 59 

31 6,500.00 6,500.00 

    
12 จา้งเหมางานเกษตร
และปศสุตัว ์ประจําเดอืน 
ธ.ค. 59 

31 6,800.00 6,800.00 

    13 จา้เหมาถา่ยเอกสาร
พรอ้มเขา้รปูเลม่ 3 990.00 990.00 

    
14 จา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีVราชการ 
ประจําเดอืน ม.ค. 60 

31 6,500.00 6,500.00 

    
15 จา้งเหมาทําความ
สะอาดทีVทําการ 
ประจําเดอืน ม.ค. 60 
  

31 6,500.00 6,500.00 

    
16 จา้งเหมางานเกษตร
และปศสุตัว ์ประจําเดอืน 
ม.ค. 60 

31 6,800.00 6,800.00 
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17 จา้งเหมารักาาความ
ปลอดภัยสถานทีVราชการ 
ประจําเดอิน ก.พ. 60 

28 6,500.00 6,500.00 

    
18 จา้งเหมาทําความ
สะอาดทีVทําการ อบต. 
ประจําเดอิน ก.พ. 60 

28 6,500.00 6,500.00 

    
19 จา้งเหมาปฏบัิตงิาน
ดา้นเกษตร ประจําเดอืน 
ก.พ. 60 

28 6,800.00 6,800.00 

    
20 จา้งเหมารักษาความ
ปลอดภัยสถานทีVราชการ 
ประจําเดอืน ม.ีค. 60 

31 6,500.00 0.00 

    
21 จา้งเหมาทําความ
สะอาดทีVทําการ อบต. 
ประจําเดอืน ม.ีค. 60 

31 6,500.00 0.00 

    
22 จา้งเหมางานดา้น
เกษตร งานสง่เสรมิ
การเกษตร ประจําเดอืน 
ม.ีค. 60 

31 6,800.00 0.00 

    
23 จา้งเหมายา้ยสาย
อนิเตอรเ์น็ตและ
สายโทรศัพท ์

3 1,605.00 1,605.00 

    24 จา้งเหมาตรวจสอบ
อปุกรณ์มเิตอร ์ 3 321.00 321.00 

21. ◌◌ีค่า่ซอ่มแซม
บํารงุรักษาครภัุณฑแ์ละ
ทรัพยส์นิ 

100 1 013/2560 3 2,400.00 2,400.00 

    2 จา้งเหมาซอ่มแซม
คอมพวิเตอรโ์นต้บุค๊ 3 500.00 500.00 

    3 จา้งเหมาซอ่มแซม
รถยนตสํ์านักงาน 3 3,722.00 3,722.00 

    4 จา้งเหมาซอ่มแซม
คอมพวิเตอร ์ 3 300.00 300.00 

22. วัสดสํุานักงาน 62 1 003/2560 31 1,235.00 1,235.00 

    2 จัดซืLอนํLาดิVม 
ประจําเดอืน พ.ย. 59 30 936.00 936.00 

    3 จัดซืLอหฟัูงพรอ้มไมค ์ 3 230.00 230.00 

    4 จัดซืL LอนํLาดืVม 
ประจําเดอืน ธ.ค. 59 31 1,222.00 1,222.00 

    5 จัดซืLอนํLาดืVม ประจํา
เดอิน ม.ค. 60 28 676.00 676.00 

    6 จัดซืLอนํLาดืVม 
ประจําเดอืน ก.พ. 60 28 1,404.00 1,404.00 

    7 จัดซืLอวัสดสํุานักงาน 
(แบบพมิพ)์ 5 3,404.05 0.00 

23. วัสดโุฆษณาและเผยแพร ่ 18 1 009/2560 3 3,880.00 3,880.00 

    2 019/2560 3 4,000.00 4,000.00 

    

3 จา้งเหมาทําปฏทินิ 
ประจําปีพ.ศ. 2560 
 
 
 
 
  

20 33,000.00 0.00 

    
4 จา้งเหมาทําป้าย
กจิกรรมรณรงคป้์องกนั
และลดอบัุตเิหตทุางถนน
ชว่งเทศกาลปีใหม ่พ.ศ. 

3 960.00 0.00 
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2560 

    
5 จา้งเหมาทําป้ายโฟม
บอรด์คําขวัญตําบลหว้ย
ยางขาม 

3 1,800.00 0.00 

24. วัสดคุอมพวิเตอร ์ 100 1 จัดซืLอหมกึปริjนเตอร ์ 3 7,500.00 7,500.00 

25. วัสดเุชืLอเพลงิและหลอ่ลืVน 100 1 จัดซืLอนํLามันเชืLอเพลงิ 
ประจําเดอืน ต.ค. 59 38 10,500.00 10,500.00 

    2 จัดซืLอนํLามันเชืLอเพลงิ 
ประจําเดอืน พ.ย. 59 30 17,020.00 17,020.00 

    3 จัดซืLอนํLามันเชืLอเพลงิ 
ประจําเดอืน ธ.ค. 59 31 11,000.00 11,000.00 

    4 จัดซืLอนํLามันเชืLอเพลงิ 
ประจําเดอืน ม.ค. 60 33 11,180.00 11,180.00 

    5 จัดซืLอนํLามันเชืLอเพลงิ 
ประจําเดอืน ก.พ. 60 28 9,800.00 9,800.00 

26. วัสดงุานบา้นงานครัว 100 1 008/2560 3 9,325.00 9,325.00 

27. ครภัุณฑค์อมพวิเตอร ์ 100 1 จัดซืLอเครืVองปริLนเตอร ์
HP laser jet 7 4,290.00 4,290.00 

    2 จัดซืLอเครืVอง
คอมพวิเตอร ์ 7 29,000.00 29,000.00 

28. วัสดไุฟฟ้า 100 1 จัดซืLอสายไมโครโฟน 5 9,200.00 9,200.00 

    2 จัดซืLออปุกรณ์ไฟฟ้า 3 5,970.00 5,970.00 
29. คา่บอกรับวารสารและ
หนังสอื 85 1 001/2560 31 600.00 600.00 

    2 002/2560 31 1,370.00 1,370.00 

    
3 จัดซืLอหนังสอืพมิพ ์
อบต. ประจําเดอืน พ.ย. 
59 

30 740.00 740.00 

    
4 จัดซืLอหนังสอืพมิพ ์
อบต. ประจําเดอืน ธ.ค. 
59 

31 750.00 750.00 

    
5 จัดซืLอหนังสอืพมิพ ์
อบต. ประจําเดอืน ม.ค. 
60 

31 700.00 700.00 

    
6 จัดซืLอหนังสอืพมิพ ์
อบต. ประจําเดอืน ก.พ. 
60 

28 680.00 680.00 

    
7 จัดซืLอหนังสอืพมิพ ์
อบต. ประจําเดอืน ม.ีค. 
60 

31 810.00 0.00 

รวม 1,378,002.75 1,111,195.54 
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ส่วนท่ี  ๖ 
 

 
 
  

Ø  ผลการติดตามและประเมินผล 
  องค์การบรหิารส่วนตําบลห้วยยางขามได้ดําเนินการจดัซื>อวสัดุดงักล่าว  ซึAงมวีสัดุประเภท
คงทนและวสัดุทีAใชแ้ลว้สิ>นเปลอืงหมดไป  การจดัซื>อวสัดุขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลมกีรรมการในการตรวจ
รบัวสัดุ  และมผีูร้บัผดิชอบในการควมคุมการเบกิจ่ายวสัดุ  สามารถตรวจสอบไดก้ารเบกิจ่ายได ้ วสัดุคงเหลอื
เป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง  ไม่ปรากฏกว่ามวีสัดุหายไปโดยไม่มผีูร้บัผดิชอบ วสัดุทีAเบกิไดนํ้าไปใชใ้นการปฏบิตัิ
หน้าทีA  
 สรปุรายละเอยีดไดด้งันี> 
 P.ครภุณัฑส์าํนกังานรวม TUV รายการ ใชง้านไมไ่ด ้W รายการ 
 T.ครภุณัฑย์านพาหนะและขนสง่ Y รายการ  
 Z.ครภุณัฑก์ารแพทย ์T รายการ 
 [.ครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์[W รายการ 
 \.ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร ่ZZ รายการ 
 V.ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิย ุTU รายการ สญูหาย(แจง้ความ) T รายการ 
 W.ครภุณัฑก์ารเกษตร \ รายการ 
 Y.ครภุณัฑก์ารศกึษา P[V รายการ ใชง้านไมไ่ด ้VW รายการ 
 d.ครภุณัฑส์ิAงก่อสรา้ง Z รายการ 
 PU.ครภุณัฑท์ีAดนิสิAงปลกูสรา้ง TZ รายการ 
 รวมทรัพย)สินท้ังส้ิน [dZ รายการ ใชง้านไมไ่ดท้ั >งสิ>น W[ รายการ สญูหาย(แจง้ความ) T รายการ 

 

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

ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สิน 
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ส่วนที'  ) 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ. ๒๕๕D – ๒๕๖G)  และ 
    ที'เปลี'ยนแปลง  

๑.๑  กระบวนการจดัทาํแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาเป็นไปด้วยความถกูต้อง  สรปุไดด้งันี- 

  (๑)  ตัวบ่งชี-ที7  ๑  :  ขั -นตอนการจดัทําแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ดาํเนินการครบทุกขั -นตอน (รายละเอยีดดหูน้า PQ) 
1.G  ผลการประเมินคณุภาพแผน สรปุไดด้งันี-  

(๑)  ตวับง่ชี-ที7 ๒ : คณุภาพแผนยทุธศาสตร ์ได ้ ๓  คะแนน (รายละเอยีดด ูหน้า  ๒๕) 

G.  แผนพฒันาสี'ปี (พ.ศ. ๒๕WX – ๒๕๖Y)  และ 
 G.G  ขั [นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี'ปี 

(๑)  ตวับ่งชี-ที7 W  :  ขั -นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี7ปีได ้Y คะแนนเตม็ (รายละเอยีดดหูน้า  PZ)   
G.G  คณุภาพแผนพฒันาสี'ปี 

(๑)  ตวับ่งชี-ที7 Q  :  ขั -นตอนการจดัทาํแผนพฒันาสี7ปีได ้W คะแนน (รายละเอยีดดหูน้า  P[)   
\.  การนําแผนไปปฏิบติั 

\.X  การดาํเนินโครงการ 
(๑)  ตวับ่งชี-ที7 Y  :  การดาํเนินโครงการได ้Q คะแนน (รายละเอยีดดหูน้า  P[)   

\.G  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดาํเนินโครงการ 
(๑)  ตวับ่งชี-ที7 Z  :  ไม่มผีลกระทบหรอืความเสยีหายได้ Y คะแนนเต็ม (รายละเอยีดดูหน้า  

28)  
โดยสรปุไดด้งันี-               

Ø  โครงการที7บรรจุในแผนสี7ปี PYZ`-PYZQ(เฉพาะปีPYZ`) จาํนวน   `Y[  โครงการ 
  Ø  สามารถดาํเนินการได ้    จาํนวน   [d  โครงการ    
  Ø  คดิเป็นรอ้ยละ  QQ.Yf    
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรพัยสิ์นของอบต. 
 ๔.๑  รวมทรัพย(สินท้ังส้ิน QhW รายการ ใชง้านไมไ่ดท้ั -งสิ-น [Q รายการ สญูหาย(แจง้ความ) P รายการ 

๔.๒  ทั -ง ๔ รายการเป็นครภุณัฑท์ี7ไมส่ามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิ และมอีายตุั -งแต่ ๕ ปีขึ-น
ไป 
 ๔.๓  เป็นครภุณัฑท์ี7สามารถจะดาํเนินจาํหน่ายไดต้ามระเบยีบพสัดุ 
 ๔.๔  วสัดุไดด้าํเนินการจดัซื-อตามความจาํเป็นของการใชง้านและมกีารควบคมุการเบกิจา่ยวสัดุ  

๔.๕  วสัดุคงเหลอืเป็นปัจจุบนัและถกูตอ้ง   
๔.๖  ไมป่รากฏกวา่มวีสัดุหายไปโดยไมม่ผีูร้บัผดิชอบ  
 
 
 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
รอบเดอืนตุลาคม ๒๕๖๑  

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถงึกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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๕.  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

อบต.มีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครฐั  รฐัวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื-นที7  ประชาชน
สามารถติดต่อได้สะดวก  มเีส้นทางคมนาคมสะดวก และถนน R3A  มรีะบบบรกิารพื-นฐานจากหน่วยงาน
เอกชนและรฐัวสิาหกจิ   ไดร้บัการสนับสนุนจากรฐับาล  แต่ยงัมอุีปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  คอือยู่
ไกลจากจงัหวดั  บรกิารทางภาครฐัหลายอยา่งยงัเขา้ไมถ่งึ  ทาํใหไ้มไ่ดร้บัความสะดวกในการตดิต่อกบัจงัหวดั  
การพฒันาบรเิวณคาบเกี7ยวยงัไม่สามารถดําเนินการได ้ การจราจรของถนบางสายเป็นหลุมเป็นบ่ออาจทําให้
เกดิอุบตัเิหตุบอ่ยครั -ง 

๕.๒  ผลการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน 
อบต.มจุีดแขง็ในการพฒันา คอื ประชาชน  ผู้นําชุมชน มคีวามพร้อมที7จะให้ความร่วมมอื 

ชมุชนเขม้แขง็ไดร้บัการบรกิารสาธารณะดา้นโครงสรา้งพื-นฐานครบถว้น  ยดึมั 7นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมทอ้งถิ7น มสีิ7งแวดลอ้มที7ด ี อากาศบรสิุทธิ s  ไม่มมีลพษิ แต่กม็จุีดอ่อน  คอื คนในวยัทาํงาน  คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานทาํในเมอืงและต่างประเทศ  ประชาชนยากจน  สว่นใหญ่ประชาชนประกอบอาชพีทางการ
เกษตรเพยีงอยา่งเดยีวทาํใหข้าดรายได ้ เป็นชุมชนที7อยูห่า่งไกลตวัเมอืง ขา้วของราคาแพง  ขาดแหล่งเกบ็กกั
นํ-าเพื7อการอุปโภค  บรโิภคและเพื7อการเกษตรไม่เพยีงพอ  เนื7องจากอยู่ที7สงู ซึ7งตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเป็นจํานวน
มาก 
 
๖.  ปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินโครงการของอบต.  มีดงันี[  
ลาํดบั

ที' 
โครงการ ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ 

1 โครงการแขง่ขนักฬีา
ประชาชน 

- การจดัโครงการฯ 
ดงักลา่ว ตอ้งไมม่ี
เครื7องดื7มแอลกอฮอล ์  

-  ประชาชนบาง 
หมูบ่า้นไมค่อ่ยเขา้รว่ม
แขง่ขั -นกฬีา 

-  ควรเป็นประเภท
กฬีาที7เหมาะสมกบัวยั   
-  ควรจดัใหม้กีาร
ออกกาํลงักาย
สมํ7าเสมอเพื7อ
ความพรม้อของาง
กาย 

2 โครงการเงนิอุดหนุน
ใหก้บัหน่วยราชการ
ต่างๆ 

-  ระเบยีบเงนิอุดหนุนฯ 
ปี PYYh มขีอ้กาํหนดไว้
ประชาชนในตาํบลหว้ย
ยางขามตอ้งไดร้บั
ผลประโยชน์   
 

-  อาจมขีอ้ทกัทว้งการ
เบกิจา่ยโครงการฯ เงนิ
อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการต่างๆ วา่
ประชาชนในตาํบลหว้ย
ยางขามไดร้บั
ผลประโยชน์ดา้นไหน 

- ควรเชญิชวนสว่น
ราชการอื7นเขา้รว่ม
เพื7อทาํความเขา้ใจ
และเขยีนโครงการให้
สอดคลอ้ง 

3 โครงการดา้นโครงสรา้ง
พื-นฐาน 

-  มกีารเสนอโครงการฯ 
เป็นจาํนวนมาก 
- มกีารขอรบัการ
สนบัสนุนงบประมาณ

- งบประมาณมจีาํนวน
จาํกดั  
- บางโครงการมไิดอ้ยู่
ในแผนพฒันา ในปีที7

-  ควรใหค้ณะกรรม
แผนฯตาํบลหว้ยยาง
ขามพจิารณา
ตามลาํดบั



~	๔๗	~	
 

จากหน่วยงานอื7นๆแต่
ตดิตรงพื-นที7หว้ยยาง
ขามเป็นเขตป่าสงวน 
เขตปฏริปูที7ดนิ ทบัซอ้น
กนั 

ของบประมาณ ความสาํคญั 
- การขอรบัสนบัสนุน
งบประมาณตอ้ง
ตรวจสอบขอ้มลูให้
ชดัเจนวา่ถกูตอ้งตาม
นโยบายของ
หน่วยงานที7พจิารณา
ดว้ย  

๗.  ปัญหาอปุสรรคในการบริการประชาชน  
ปัญหา 
(๑)  ชว่งฤดแูลง้นํ-าลดลงและมปีรมิาณน้อยไมเ่พยีงพอ 
(๒)  อบต.ไมม่งีบประมาณจะทาํโครงการแกไ้ขปัญหาแหลง่นํ-าได ้  
(๓)  อบต.ยงัไมม่รีถกระเชา้เพื7อบรกิารดา้นไฟฟ้า จงึทาํใหล้า่ชา้ 
อปุสรรค 
(๑)  นํ-าเพื7อใชส้าํหรบัอุปโภคบรโิภคจงึตอ้งใชร้ถนํ-าเป็นหลกัในการใหบ้รกิารประชาชน   
(๒)  อบต.ขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณแต่กย็งัไมไ่ดร้บัการแกไ้ขปัญหา   
(๓)  อบต.ตอ้งใชร้ถนํ-าและบนัไดพาดกบัเสาไฟฟ้า ซึ7งไมถ่กูตอ้งตามหลกัวชิาชพีชา่งไฟฟ้า 
ข้อเสนอแนะ  
(๑)  เหน็ควรพจิารณาขยายหรอืเพิ7มจาํนวนสระกกัเกบ็นํ-า 
(๒)  เหน็ควรพจิารณาประชาสมัพนัธใ์หป้ระหยดันํ-า 
(๓)  ควรหางบประมาณเพื7อแกไ้ขปัญหานํ-าอุปโภคบรโิภคอยา่งยั 7งยนื 

๘.  ปัญหาและอปุสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา มีดงันี[  
 ปัญหา 

๑)  อบต.บรรจุโครงการ/กจิกรรมไวใ้นขอ้บญัญตัไิด ้h` โครงการ คดิเป็นรอ้ยละ  ๕[.๙Z  ไมถ่งึรอ้ยละ  
๘๐  ของแผนพฒันาสี7ปี   

๒)  อบต.สามารถดาํเนินโครงการ/กจิกรรมที7ตั -งไวใ้นแผนพฒันาสี7ปี [d โครงการคดิเป็นรอ้ยละ  QQ.Yf  
ไมถ่งึรอ้ยละ ๕๐ ของแผนพฒันาสามปี  
 อปุสรรค 

๑)  อบต.มปัีญหา ความตอ้งการที7จะตอ้งดาํเนินการอยูเ่ป็นจาํนวนมาก   
๒)  อบต.มงีบประมาณที7จาํกดั        
ข้อเสนอแนะ  

      ๑)  เหน็ควรพจิารณาโครงการที7มคีวามจาํเป็นเรง่ดว่นบรรจุในแผนพฒันาสามปี     
๒)  เหน็ควรเร่งรดัการดําเนินโครงการที7ตั -งไวใ้นขอ้บญัญตัใิหไ้ดม้ากว่ารอ้ยละ ๘๐  ของแผนพฒันา

สามปี   
 
 {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ 
 



~	๔๘	~	
 

 
 
 
 
   ภาคผนวก 
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